
Protokół Nr XXXVI/09

z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 30 lipca 2009 roku

 

 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 30 lipca 2009 roku o godz. 14.30. Miejscem
obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przywitał zebranych,otworzył sesję i na podstawie listy
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 24 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik  nr  1  do  protokołu  z  obrad  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Ponadto  w  sesji
uczestniczyli goście. 

 

Ad. 2

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.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXV sesji.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)  wystąpienia z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektora Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

b)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na organizację Powiatowo - Gminnych
Dożynek,

c)   zmiany uchwały Nr XV/162/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie
ustalenia  wysokości  stawek  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  na  drogach  powiatowych  Powiatu
Wodzisławskiego z późniejszymi zmianami,

d)   wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Powiat  Wodzisławski  nieruchomości  gruntowych  od  Spółki
Restrukturyzacji  Kopalń  Spółka  Akcyjna  w  Katowicach  Oddział  w  Sosnowcu  Zakład  „Kopalnie  Węgla
Kamiennego w całkowitej likwidacji”,

e)  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

f)     zmiany  uchwały  Nr  XXVIII/344/2008  z  dnia  22  grudnia  2008  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2009 rok,

g)   uchylenia uchwały Nr XVIII/199/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie
ustanowienia medalu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”,



h)  wyrażenia woli ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego”,

i)      wyrażenia woli ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu
Wodzisławskiego”,

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

8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.    Informacje bieżące. 

10.Zamknięcie obrad XXXVI sesji.

 

Ad. 3

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu
Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady Powiatu można wnosić do momentu rozpoczęcia kolejnej
sesji.

W  związku  z  brakiem  uwag  przystąpiono  do  głosowania.  W  głosowaniu  wzięło  udział  23  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Protokół Nr XXXV/09 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 czerwca 2009r. został przyjęty.

 

Ad. 4

Wicestarosta Powiatu p.  Tadeusz Skatuła – przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w
okresie od ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu z
obrad XXXVI sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o przetargach stanowi załącznik  nr  3 do
protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym   nie
wpłynęła żadna interpelacja.

 

Radna p. Jolanta Otawa – zapytała o zmiany w planach naborowych szkół na rok 2009/2010 oraz o prace
związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZSP nr 2 w Rydułtowach?

 

Ad. 6

Wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano.

 

Ad. 7a

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach stanowi załącznik nr 4 do
protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.



 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinie  Komisji  Organizacyjno  -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.

 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy – zgłosiła autopoprawkę do powyższego
projektu uchwały w załączniku na str. 1 wyraz „odróżnieniu” zamienić na wyraz „przeciwieństwie” oraz użyć
nazwy  Jednorodnych  Grup  Pacjentów,  a  także  zamienić  na  str.  3  wyraz  „natychmiastowe”  na  wyraz
„niezwłoczne”.

 

Przewodniczący  Komisji  Organizacyjno  -  Prawnej  p.  Józef  Żywina  -   zawnioskował  w  imieniu  Komisji
Organizacyjno - Prawnej o zmianę do ww. projektu uchwały w § 2, poprzez dodanie do zdania „wykonanie
uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Wodzisławskiego”  członu  „zobowiązując  jednocześnie  do
przesłania jej treści Posłom RP okręgu wyborczego nr 30 i Senatorom RP okręgu wyborczego nr 29”.

 

Etatowy Członek Zarządu p. Damian Majcherek – stwierdził, iż wniosek złożony przez Przewodniczącego
Komisji Organizacyjno - Prawnej pojawił się wcześniej na Komisji Zdrowia (…) i on wyraził inną opinię na
jego temat. Posłowie i  Senatorowie Powiatu Wodzisławskiego zostali  poinformowani o chęci wystąpienia
radnych z apelem w sprawie zapłaty za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielone w roku 2009 przez
SP ZOZ  w  Rydułtowach  i  SP ZOZ  Wodzisławiu  Śl..  Natomiast  informacje  napływające  z  Ministerstwa
Zdrowia  oraz z NFZ są informacjami sprzecznymi, gdyż w jednym tygodniu podaje się, że nadwykonania
roku  2009  będą  zrealizowane  (wypłacone  szpitalom),  natomiast  w  następnym  tygodniu  podana  jest
informacja, iż nadwykonania nie zostaną wypłacone. Później natomiast pojawia się informacja, iż sprawa
zostanie wyjaśniona po pierwszym kwartale roku 2010. Dlatego apel powinien przynieść podwójny efekt, a
informacja zwrotna z Ministerstwa Zdrowia i  NFZ powinna wyjaśnić,  czy w roku 2009 zasady dotyczące
szpitali  min.  w  Powiecie  Wodzisławskim  będą  zmienione.  Po  uzyskaniu  tych  informacji  należy  dopiero
wystąpić  do  Posłów  i  Senatorów  Powiatu  Wodzisławskiego,  aby  ich  interpelacje  dotyczyły  konkretnej
sytuacji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego przez
Przewodniczącego Komisji  Organizacyjno – Prawnej w sprawie zmiany zapisu § 2 ww. projektu uchwały
poprzez dodanie członu „zobowiązując jednocześnie do przesłania jej treści Posłom RP okręgu wyborczego
nr 30 i Senatorom RP okręgu wyborczego nr 29”. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, 1 głos był przeciwny, i 1 wstrzymujący. Wniosek został przyjęty.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz  Dyrektora  Śląskiego  Oddziału  Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  Katowicach.  W
głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  a  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXXVI/412/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Katowicach została podjęta i  stanowi załącznik  nr 5 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7b

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na organizację
Powiatowo - Gminnych Dożynek stanowi załącznik nr 6 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu



Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Infrastruktury (…) oraz Komisji Promocji (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu   p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem
na organizację Powiatowo - Gminnych Dożynek. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem
głosowało 23 radnych, a głosów przeciwnych nie było, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała  Nr  XXXVI/413/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Gminie  Lubomia  z  przeznaczeniem  na  organizację  Powiatowo  -  Gminnych  Dożynek  została  podjęta  i
stanowi załącznik nr 7 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7c

Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XV/162/2003 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z  dnia  29
grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach
powiatowych Powiatu  Wodzisławskiego z  późniejszymi  zmianami  stanowi  załącznik  nr  8  do  protokołu  z
obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/162/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z
dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na
drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego z późniejszymi zmianami. W głosowaniu wzięło udział 24
radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, a głosów przeciwnych nie było, a 1 radny wstrzymał się od
głosu.

Uchwała Nr XXXVI/414/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/162/2003
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego z późniejszymi zmianami
została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7d

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Powiat  Wodzisławski  nieruchomości
gruntowych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Katowicach Oddział w Sosnowcu Zakład
„Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” stanowi załącznik nr 10 do protokołu z obrad XXXVI
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinie  Komisji  Organizacyjno  -
Prawnej oraz Komisji infrastruktury (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do



głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Powiat  Wodzisławski
nieruchomości  gruntowych  od  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  Spółka  Akcyjna  w  Katowicach  Oddział  w
Sosnowcu Zakład „Kopalnie  Węgla Kamiennego w całkowitej  likwidacji”.  W głosowaniu wzięło  udział  23
radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXXVI/415/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez
Powiat  Wodzisławski  nieruchomości  gruntowych  od  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  Spółka  Akcyjna  w
Katowicach  Oddział  w  Sosnowcu  Zakład  „Kopalnie  Węgla  Kamiennego  w  całkowitej  likwidacji”  została
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7e

Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych  stanowi  załącznik  nr  12  do  protokołu  z  obrad  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXXVI/416/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na realizację  zadań  z zakresu rehabilitacji  zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu z obrad XXXVI
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7f

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok  stanowi  załącznik  nr  14 do protokołu z obrad XXXVI sesji  Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w
sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2009  rok.  W  głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXXVI/417/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok została podjęta i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 



Ad. 7g

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/199/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18
marca  2004  r.  w  sprawie  ustanowienia  medalu  honorowego  „Zasłużony  dla  Powiatu  Wodzisławskiego”
stanowi załącznik nr 16 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno - Prawnej oraz Komisji Promocji (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie  wyrażenia  woli  ustanowienia odznaki  honorowej  „Zasłużony dla
Powiatu Wodzisławskiego”. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a
głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/418/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyrażenia  woli  ustanowienia
odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do
protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7h

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  ustanowienia  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Powiatu
Wodzisławskiego” stanowi załącznik nr 18 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno - Prawnej oraz Komisji Promocji (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie  wyrażenia  woli  ustanowienia odznaki  honorowej  „Zasłużony dla
Powiatu Wodzisławskiego”. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a
głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/419/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyrażenia  woli  ustanowienia
odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” została podjęta i stanowi załącznik nr 19 do
protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7i

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  ustanowienia  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  ochrony
przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego” stanowi załącznik nr 20 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej, Komisji Infrastruktury (…) oraz Komisji Promocji (…) są pozytywne.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały  w sprawie wyrażenia woli  ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla
ochrony  przeciwpożarowej  Powiatu  Wodzisławskiego”.  W  głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za



przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/420/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyrażenia  woli  ustanowienia
odznaki honorowej „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego” została podjęta i
stanowi załącznik nr 21 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 7j

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z radnym
Powiatu Wodzisławskiego Panem Grzegorzem Dziewiorem stanowi załącznik nr 22 do protokołu z obrad
XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Zarządu Powiatu są negatywne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przedstawił korespondencję, która w powyższej sprawie
wpłynęła  do  Starostwa.  Poinformował,  że  sprawę  rozpoczęło  pismo  Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego
„Ustroń” S.A. z dnia 28 maja 2009 roku, które stanowi załącznik nr 23 do protokołu z obrad XXXVI sesji Rady
Powiatu  Wodzisławskiego.  Poinformował,  że  po  otrzymaniu  tego  pisma  i  zapoznaniu  się  z  ustawą  o
samorządzie powiatowym, pierwszym zadaniem było uzyskanie informacji czy rozwiązanie stosunku pracy z
ww. radnym ma związek z pełnieniem przez niego funkcji radnego Powiatu Wodzisławskiego, bowiem wtedy
Rada jest zobligowana przepisami do odmówienia rozwiązania stosunku pracy. Dlatego w dniu 12 czerwca
br. wysłał do ww. Przedsiębiorstwa pismo, które stanowi załącznik nr 24 do protokołu z obrad XXXVI sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego. W tym samym dniu wysłał także pismo do radnego p. G. Dziewiora, które
stanowi  załącznik  nr  25  do  protokołu  z  obrad  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Otrzymał
odpowiedź  w  dniu  18  czerwca  2009  roku  z  Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego  „Ustroń”,  które  stanowi
załącznik nr  26 do protokołu z obrad XXXVI sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego. Natomiast w dniu 22
czerwca 2009 roku otrzymał pismo radnego p. G. Dziewiora, które stanowi załącznik nr 27 do protokołu z
obrad  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Stwierdził,  iż  posiadając  powyższe  informacje,  jak
również  zapoznając się  z  orzecznictwem w tej  sprawie oraz po rozmowie z Radnym p.  G. Dziewiorem
przygotował  omawiany  projekt  uchwały.  Ponadto  obie  strony  poinformował  o  terminie  i  miejscu
rozpatrywania omawianego projektu uchwały.

 

Radny  p.  Grzegorz  Dziewior  –  podziękował  za  zaproszenie  na  obrady  Zarządu  Powiatu,  jak  również
umożliwienie udzielenia wyjaśnień na Komisji Rewizyjnej i Komisji Organizacyjno – Prawnej. Stwierdził, że
powołanie na stanowisko managera wiąże się także z odwołaniem i ten fakt zaistniał. Zasugerował, ze było
to odwołanie bez podania przyczyny i  bez uzasadnienia merytorycznego.  Jednak z jego strony nie było
żadnych przewinień i merytorycznego aspektu sprawy wręcz przeciwnie zrzekając się funkcji oddał Spółkę z
wynikiem  dodatnim,  a  ponadto  zostało  utworzone  jedno  z  najnowocześniejszych  centrów  rehabilitacji
onkologicznej.  Natomiast  drugi  aspekt  dotyczy  rozwiązania  stosunku  pracy,  ta  praca  była  jego  pasją.
Poprosił  w  imię  poczucia  elementarnej  sprawiedliwości,  aby  radni  zagłosowali  przeciwko  omawianemu
projektowi uchwały. Ponadto stwierdził, iż omawiany projekt uchwały dotyczy jego interesu prawnego i nie
będzie brał udziału w głosowaniu.

 

Radny p. Kazimierz Grzywacz – zapytał czy radny p. G. Dziewior został odwołany, czy też zrzekł się funkcji
Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. w Ustroniu, bowiem nastąpiło przejęzyczenie?

 

Radny p. Grzegorz Dziewior – w odpowiedzi stwierdził, ze został odwołany z funkcji Prezesa.

 



Etatowy Członek Zarządu Powiatu p. Damian Majcherek – zaproponował, aby przed podjęciem decyzji radca
prawny  wyjaśnił  konsekwencje  podjęcia  negatywnej  opinii  w  sprawie  omawianego  projektu  uchwały.
Konsekwencją negatywnej opinii jest uchwała odmowna, ze Rada Powiatu nie wyraża zgody  na rozwiązanie
stosunku pracy z  radnym.  Ponadto  zasugerował,  że  po zapoznaniu  się  z  wyjaśnieniami  radnego p.  G.
Dziewiora będzie głosował przeciwko uchwale o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

 

Radca prawny p. Adam Duży – powiedział, że art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż
rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, w której radny jest członkiem
- co sugeruje, że w przypadku pozytywnej opinii powinna być podjęta uchwała. Natomiast w drugim zdaniu
pisze, iż rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania
stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego, czyli druga uchwała
negatywna.   Powiedział,  że  nie  ma w  tej  sprawie  okoliczności  związanych  z  wykonywaniem  mandatu
radnego,  dlatego został  przygotowany taki  a  nie  inny projekt  uchwały.  Oczywiście,  jeżeli  na sesji  radni
zagłosują  przeciwko  omawianemu  projektowi  uchwały,  to  pozostaje  problem  niezałtwienia  sprawy  –
ponieważ trzeba będzie przygotować projekt uchwały przeciwny, który musi zawierać uzasadnienie (wynika
to  z  orzecznictwa,  jak  również  z  wymagań  nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego).  Natomiast  nie  ma
terminu do podjęcia omawianego projektu uchwały, a jedynie można radzie postawić zarzut za opieszałość w
podejmowaniu uchwały.

 

Wicestarosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła – powiedział, że za wcześnie pojawiła się dyskusja o wynikach i
skutkach głosowania. Natomiast ze sformułowaniem przeciwnego projektu uchwały nie ma problemu, gdyż
zmienia  się  zwrot  z  „wyraża  zgodę”  na  „nie  wyraża  zgody”.  Ponadto  zapytał  kto  zobowiązał  radę  do
napisania  uzasadnienia  do  takiego  typu  projektu  uchwały,  czy  jest  taka  decyzja  pisemna,  bowiem  z
posiadanych  informacji  wynika,  że  uchwały  są  przekazywane  do  wydziału  nadzoru  prawnego  bez
uzasadnień, gdyż uzasadnienia są tylko do projektu uchwały.

 

Radca prawny p. Adam Duży – powiedział, że nie ma przepisu, który wprost odnosi się do tej kwestii, jednak
w kontekście art. 22 zapadały różne orzeczenia sądu i jest takie orzeczenie z 1992 roku w którym NSA stoi
na  stanowisku,  że  uchwała  o  odmowie  wyrażenia  zgody powinna  być  uzasadniona,  gdyż  uzasadnienie
będzie wykorzystywane przez sąd rozstrzygający sprawę jakie motywy legły u podstaw podjęcia takiej a nie
innej uchwały. Ponadto nadzór Wojewody Śląskiego chce również do tego typu uchwał mieć uzasadnienie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – powiedział, że zanim przygotował przedmiotowy projekt
uchwały zapoznał się z szeregiem orzecznictwa w tej sprawie. Obowiązek motywowania tego typu uchwał
jest elementem jawności działania władzy publicznej.  Dlatego jest  przekonany,  iż  przy takich uchwałach
istnieje obowiązek motywowania uchwały i będzie głosował za podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

  

Radny  p.  Kazimierz  Grzywacz  –  powiedział,  że  jest  pełen  podziwu  dla  Przewodniczącego  Rady  za
przeanalizowanie  wszystkich  możliwości  w  tej  sprawie.  Zacytował  wyrok  NSA  w  Warszawie  z  dnia
15.12.2005 r., w którym napisano „wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa
jest pozostawione uznaniu rady gminy z wyjątkiem jednak sytuacji,  gdy dojdzie ona do przekonania,  że
podstawą  rozwiązania  tego  stosunku  są  zdarzenia  związane  z  pełnieniem  mandatu  radnego,  w  takiej
sytuacji  rada  zobowiązana  jest  odmówić  wyrażenia  zgody  z  powołanego  przepisu  wynika,  ze  motywy
pracodawcy zamierzającego rozwiązać  stosunek  pracy z radnym muszą  być  badane,  ponieważ  od  tych
ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody, czy też odmówi z innego powodu
kierując się okolicznościami konkretnego przypadku. W obu tych przypadkach o motywach, jakimi kierowała
się rada można się dowiedzieć tylko z uzasadnienia do uchwały, w przeciwnym razie nie będzie wiadomo z
jakiego powodu rada gminy udzieliła, bądź odmówiła udzielenia takiej zgody”. Ww. wyrok dotyczy gminy, ale
ma on  bezpośrednie  odniesienie  do  powiatu.  Powiedział,  że  zależy to  od  uznania  radnych,  jednak  nie
powinno to być uznanie swobodne, bowiem reprezentujemy swoich wyborców.

 



Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę
z  radnym  Powiatu  Wodzisławskiego  Panem  Grzegorzem  Dziewiorem.  W  głosowaniu  wzięło  udział  22
radnych.  Za przyjęciem głosowało 3 radnych, 16 głosów było przeciwnych, a 3 wstrzymujące. Rada nie
podjęła przedmiotowego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  Eugeniusz Wala –  powiedział,  że  wobec  takiej  decyzji  Rady Powiatu
należy przygotować stosowny projekt uchwały. Zaproponował, aby zajęła się tym Komisja Organizacyjno –
Prawna,  bowiem w skład  tej  Komisji  wchodzi  p.  G.  Dziewior,  Starosta,  Przewodniczący Rady.  Nie było
głosów przeciwnych  w sprawie  powyższej  decyzji,  dlatego  Rada  zobowiązała  Komisję  Organizacyjno  -
Prawną do przygotowania projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z
radnym p. G. Dziewiorem i przestawienia go na sesji sierpniowej.

 

Radny p.  Kazimierz Grzywacz – powiedział,  że z głosowania wynika, iż  osoby które były za podjęciem
uchwały  powinny  przygotować  projekt  przeciwny.  Zasugerował,  że  należałoby  scedować  przygotowanie
projektu uchwały na Zarząd Powiatu, bowiem również wyraził opinię negatywną do poprzedniego projektu
uchwały.

 

Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła – stwierdził, że to Komisja Organizacyjno - Prawna jest odpowiedzialna
za uchwały, jednak dziwi go fakt, iż przeciwny projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję sierpniową.
Dlatego zapytał czy po to odbyła się sesja w lipcu, aby zagłosować za przedmiotowym projektem uchwały,
czyli wyrazić zgodę na zwolnienie, jeśli tak to, dlaczego spotkaliśmy się dzisiaj i czy to jest do tego stopnia
konieczne.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  stwierdził,  iż  Wicestarosta  złożył  wniosek  o
sformułowanie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym p. G. Dziewiorem
stosunku pracy. Jeżeli taka będzie decyzja to na dzisiejszej sesji zostanie podjęta uchwała bez uzasadnienie
i  wysłana do Wojewody Śląskiego. Dlatego zapytał  czy Wicestarosta złożył  wniosek o zmianę  porządku
obrad sesji.

 

Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła – poprosił o nieobciążanie Zarządu obowiązkami do których nie został
przypisany, bo nie jest zobowiązany do przygotowania uzasadnienia.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –   zapytał  czy  w  przypadku  chęci  głosowania  nad
uchwałą  w  sprawie  nie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  z  radnym  p.  G.  Dziewiorem
powinien zmienić porządek obrad.

 

Radca prawny p. Adam Duży – stwierdził, iż głosowanie nad zmiana porządku obrad w takim przypadku jest
konieczne.

 

Etatowy Członek Zarządu p. Damian Majcherek – zasugerował, że zazwyczaj  w lipcu Rada Powiatu nie
obraduje,  gdyż  jest  tak  zwyczajowo  przyjęte,  chyba  że  zaistnieją  nieprzewidziane  okoliczności.
Poinformował, iż na Klubie Radnych SIL zadał pytanie czy w sprawie p. G. Dziewiora musi zostać zwołana
sesja Rady Powiatu  w miesiącu  lipcu  i  usłyszał,  że  tak  bowiem gdyby nie  została  zwołana to  zostaną
przekroczone terminy, czyli nie będzie możliwości podejmowania decyzji. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj na
nadzwyczajnej sesji  i  złożył  wniosek o zmianę  porządku obrad poprzez wniesienie pkt 7k w sprawie nie
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym p. G. Dziewiorem. 



 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala –  poinformował, ze sesja nie jest nadzwyczajna. Ponadto
stwierdził, iż członek Zarządu nie ma prawa zawnioskować o zmianę porządku obrad, bowiem zgodnie ze
Statutem Powiatu Wodzisławskiego ma do tego prawo Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczącego
Zarządu lub może być  zwołana na pisemny wniosek, co najmniej  ¼ ustawowego składu Rady.  Dlatego
próbuje dociec, czy Starosta jako Przewodniczący Zarządu składa wniosek o zmianę porządku obrad.

 

Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła – złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie pkt 7k
dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z
radnym p. G. Dziewiorem.

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Prawnej p. J. Żywina – powiedział, że żadne terminy nie zostaną
przekroczone, ponieważ na dzisiejszej sesji została rozpatrzona uchwała i do pracodawcy radnego p. G.
Dziewiora  zostanie  wysłane  pismo,  z  informacją,  co  Rada  Powiatu  Wodzisławskiego  na  lipcowej  sesji
postanowiła.  Na  Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej  ta  sprawa  była  szczegółowo
omawiana.  Także nie  zaważy to na sytuacji,  w jakiej  obecnie  znajduje się  p.  G. Dziewior.  Stwierdził,  iż
Komisja Organizacyjno - Prawna przyjmuje wniosek dotyczący opracowania przeciwnego projektu uchwały.
Ponadto poprosił Wicestarostę o wycofanie wniosku o zmianę porządku obrad sesji.

 

Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła – wycofał wniosek o zmianę porządku obrad sesji.

 

Ad. 8

Wicestarosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła – powiedział, że przewidywano w planie naborowym otwarcie 59
oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010, jednak planowana liczba zmniejszyła się o jeden
oddział. Natomiast plan zostanie zweryfikowany także na początku września, bowiem jeszcze trwa nabór.
Generalne zmiany nastąpiły w zasadzie w czterech szkołach w ZSZ w Wodzisławiu Śl. w Technikum nr 1
planowano  1  odział  Technik  Mechatronik,  a  zmniejszono  do  0,5  oddziału,  natomiast  Technik  Elektryk
Eksploatacja Maszyn i Urządzeń Górnictwa Podziemnego planowano 0,5 oddziału, a będzie 1 oddział. W
ZSP nr 1 w Rydułtowach zamiast oddziału matematyka i  geografia  zaproponowano utworzenie oddziału
geografia i biologia, a zrezygnowano z oddziału biologia – chemia. Natomiast w ZSP nr 2 w Rydułtowach
zamiast  0,5  oddziału  Technik  Żywienia,  zaproponowano utworzenie  1  oddziału.  Ponadto  nie  będzie  0,5
oddziału  kucharza  i  ekonomiczno –  administracyjny  oraz  zarządzania  i  informacji.  Natomiast  w  ZSP w
Radlinie  Technik  Ekonomista  zrezygnowano  z  1  oddziału,  zaplanowane  2  oddziały  Górnik  Eksploatacji
Podziemnej zmieniono na 3 oddziały. W ZSP w Pszowie na kierunek fryzjer z planowanego 0,5 oddziału
liczba zwiększyła  się  do  1,5 oddziału.  Natomiast  odpowiadając na pytanie  dotyczące prac  w ZSP nr  2
Rydułtowach, to prace trwają, ale obecnie wewnątrz budynku i do tej pory został wykonany wykop wzdłuż
całego budynku, zakończenie prac przewiduje się na sierpień br.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – zapoznał radnych z następującymi pismami:

-  Zarządu Powiatu w sprawie przekształceń  w SPZOZ w Rydułtowach polegającej  na likwidacji  Poradni
Endokrynologicznej  i  Poradni  Schorzeń  Tarczycy  w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  nr  2  w
Rydułtowach,

-  Zarządu Powiatu w sprawie przekształceń  w SPZOZ w Rydułtowach polegającej  na likwidacji  Poradni
Alergologii Dziecięcej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach,

-  Zarządu Powiatu w sprawie przekształceń  w SPZOZ w Rydułtowach polegającej  na likwidacji  Poradni



Rehabilitacyjnej dla Dzieci w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach,

-  Zarządu Powiatu w sprawie przekształceń  w SPZOZ w Rydułtowach polegającej  na likwidacji  Poradni
Alergologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach,

- harmonogramem posiedzeń komisji na miesiąc sierpień 2009 roku.

Ponadto  przestawił  informację  na  temat  spotkań,  w  których  uczestniczyli  Przewodniczący  Rady,  która
stanowi  załącznik   nr  28  do  protokołu  z  obrad  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  oraz
poinformował,  iż  w związku z urlopem obowiązki przewodniczącego w okresie od 04.08.br.  do 14.08.br.
będzie pełnić Wiceprzewodnicząca Rady p. K. Szymiczek.

 

Ad. 14

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 16.15

 

Protokołowała

Małgorzata Jezusek

                                                              Przewodniczacy Rady

 

                                                         /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala


