
Protokół Nr XXXV/09

z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 25 czerwca 2009 roku

 

 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 25 czerwca 2009 roku o godz. 15.00. 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 25 radnych. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Ponadto w sesji
uczestniczyli  goście. Lista gości stanowi załącznik  nr  2 do protokołu z obrad XXXV sesji  Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

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 XXXIV sesji Rady Powiatu.

4.    Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

5.    Działalność finansowa SP ZOZ w Rydułtowach i SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. za rok 2008: 

a) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”,

b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.”

6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIV 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”,

b)    zatwierdzenia  zmian w statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

c)     zatwierdzenia  zmian w statucie  samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,



d)    wyrażenia  intencji  uwzględnienia  w projekcie  uchwały budżetowej  na 2010 rok  pomocy finansowej
Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację  zadania „Przebudowa drogi  gminnej  ul.  Powstańców w
Turzy Śl.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 

e)    wyrażenia  intencji  uwzględnienia  w projekcie  uchwały budżetowej  na 2010 rok  pomocy finansowej
Gminie  Lubomia  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  „Remont  ul.  Wolności  w  Syryni”  w  ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 

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

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

h)      zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego. 

10.      Przedstawienie  „Sprawozdania  z  realizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla   Powiatu
Wodzisławskiego za okres 2007 -2008”.

11.     Przedstawienie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”.

12.      Przedstawienie  informacji  o  sposobie  realizacji  wniosków  i  zaleceń  zawartych  w  uchwale  Nr
XXXIII/395/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosków z
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Domu
Dziecka w Gorzyczkach w dniach 10.02.2009r. i 24.02.2009r. 

13.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

14.     Informacje bieżące. 

15.     Zamknięcie obrad XXXV sesji. 

 

Radny  p.  J.  Żywina  –  w  imieniu  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego
zawnioskował o umieszczenie w porządku obrad sesji pkt 9i dotyczącego Rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym, spalinowym na zbiornikach
wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia. Projekt powyższej uchwały przygotowała Komisja
Organizacyjno – Prawna na wniosek Urzędu Gminy w Lubomi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania ww. wniosku. W głosowaniu wzięło
udział  22  radnych.  Za przyjęciem głosowało  22  radych,  głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie pkt 9i został przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, iż porządek obrad po zmianach przedstawia się
następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.

4.   Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

5.    Działalność finansowa SP ZOZ w Rydułtowach i SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. za rok 2008: 

a)    rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok
2008  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w



Rydułtowach”,

b)    rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok
2008  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Wodzisławiu Śl.”

6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIV 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”,

b)    zatwierdzenia  zmian w statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

c)     zatwierdzenia  zmian w statucie  samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,

d)    wyrażenia  intencji  uwzględnienia  w projekcie  uchwały budżetowej  na 2010 rok  pomocy finansowej
Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację  zadania „Przebudowa drogi  gminnej  ul.  Powstańców w
Turzy Śl.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 

e)    wyrażenia  intencji  uwzględnienia  w projekcie  uchwały budżetowej  na 2010 rok  pomocy finansowej
Gminie  Lubomia  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  „Remont  ul.  Wolności  w  Syryni”  w  ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, 

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

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

h)    zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego,

i)      zakazu  używania  jednostek  pływających  o  napędzie  mechanicznym,  spalinowym  na  zbiornikach
wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia.

10.   Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego
za okres 2007 -2008”.

11.  Przedstawienie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”.

12.   Przedstawienie  informacji  o  sposobie  realizacji  wniosków  i  zaleceń  zawartych  w  uchwale  Nr
XXXIII/395/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosków z
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Domu
Dziecka w Gorzyczkach w dniach 10.02.2009r. i 24.02.2009r. 

13.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

14.     Informacje bieżące. 

15.     Zamknięcie obrad XXXV 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 XXXIV/09 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 maja 2009r. został przyjęty.

 

Ad. 4

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. I. Koczy  – przedstawiła informację pt. „Funkcjonowanie
publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego”, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu
z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Radna p. E. Cogiel – stwierdziła, że z analizy materiałów można wywnioskować, iż poprawiła się sytuacja na
niektórych  oddziałach  szpitalnych,  jednak  nadal  jest  długi  czas  oczekiwania  na  przyjęcie  w  Poradni
Rehabilitacyjnej  i  Oddziale  Rehabilitacyjnym  oraz  w  Poradni  Kardiologicznej  i  innych,  co  budzi
niezadowolenie pacjentów. Może cieszyć dodatni wynik finansowy obu zoz- ów i wzrost wskaźnika płynności
finansowej,  jednak  zadłużenie  pozostało  i  nadal  wzrasta.  Dlatego  zapytała  jakie  są  szanse  na
zminimalizowanie  zadłużenia,  czy  zostały  podjęte  jakiś  kroki,  i  jak  one  są  zaawansowane?  Ponadto
zasugerowała,  że kolejną  obawę  budzi  wysokość  kwot  potrzebnych na dostosowanie  obu zoz – ów do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2006 roku ( str. 57 i 58 informacji) i czy jest nadzieja że takie środki się
znajdą,  a  jeżeli  nie  to  co  wtedy?  Powiedziała,  że  na  str.  66  i  67  została  obszernie  opisana  sytuacja
restrukturyzacji zoz -ów. Jednak z informacji wynika, iż w dniu 30 kwietnia 2009 roku opracowane koncepcje
restrukturyzacji zoz-ów wpłynęły do Starostwa, dlatego zapytała jak te koncepcje się przedstawiają? Zwróciła
się z zapytaniem do Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. w sprawie artykułu w Dzienniku Zachodnim z dnia
1 października 2008 r., bowiem informacje przekazane przez Rzecznika Prasowego mówiły o tym, iż była
koncepcja  przygotowana  przez  Starostwo  i  miała  na  celu  przekształcenie  Szpitali  w  spółki  prawa
handlowego ze 100% udziałem powiatu, jednak wówczas ten pomysł się nie powiódł. Dyrektor wyraził się
wtedy, iż przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego byłoby jego marzeniem, dlatego zapytała czy
Dyrektor w dniu dzisiejszym podtrzymałby taką swoja opinię, a jeśli tak, to czy podjął jakiekolwiek działania o
przekonaniu załogi do tego rozwiązania?

 

Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p B. Capek – powiedziała, iż odnośnie środków związanych z programem
dostosowawczym, to Rozporządzenie obowiązuje do roku 2012. W tym celu Szpital zamierza skorzystać ze
środków unijnych i czeka na ogłoszenie naboru w tym zakresie. Natomiast, jeżeli chodzi o minimalizację
zadłużenia,  to  aktualna  sytuacja związana ze  zmniejszeniem przychodów w porównaniu  z  rokiem 2008
sprawia, iż SP ZOZ w Rydułtowach za okres pięciu miesięcy 2009 roku zamknął się wynikiem finansowym
strata  –  ponad  1.100.000zł.  Ma  jednak  nadzieje,  iż  ta  ciężka  sytuacja  w  zakładach  opieki  zdrowotnej
Województwa Śląskiego sprawi, iż NFZ podejmie rozmowy w sprawie nadwykonań, gdzie ich wartość, to jest
właśnie ponad 1.100.000 zł. dlatego nie może zadeklarować,  iż zadłużenie będzie na tym etapie malało.
Zasugerowała,  że  jeśli  chodzi  o  koncepcję  funkcjonowania  SP  ZOZ  w  Rydułtowach,  to  została  ona
przedstawiona Zarządowi  w uzgodnieniu  z  organizacjami związkowymi  działającymi na terenie  Zakładu.
Koncepcja zakłada, iż Zakład ma funkcjonować w jednym miejscu, czyli na ul. Plebiscytowej w Rydułtowach
z  jedną  poradnią  specjalistyczną.  Ponadto  realizuje  się  zmniejszenie  liczby  łóżek  oraz  dokonuje  się
przekształceń w lecznictwie otwartym, by mogły powstać nowe podmioty i pracownicy mieli pracę, a pacjenci
dostępność  do  świadczeń  zdrowotnych.  Pozostały  zakres  zmian  w  Zakładzie  to  oddanie  w  dzierżawę
kotłowni,  a   także  aktualnie  ogłoszony  został  przetarg  na  żywienie.  Natomiast  inne  zmiany  do  końca
bieżącego roku nie są planowane.

 

Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. H. Wojtaszek – powiedział, że odpowiadając na pytania p. radnej E.
Cogiel  trudno  jest  odnieść  się  do  czasu  oczekiwania  na  świadczenia  na  Oddziale  Rehabilitacyjnym  ze
względu na to iż zapotrzebowanie na tego typu usługi stale rośnie, a uwarunkowania lokalowe ograniczają



możliwość przyjęcia większej ilości pacjentów. Jest to jedyny Odział, który ma inny sposób kontraktowania z
NFZ  od  pozostałych  oddziałów.  Ponadto  Oddział  dysponuje  tylko  jednym  lekarzem  specjalistą  ds.
rehabilitacji i jest to zarazem ordynator. Poczynione zostały starania poprzez wydzierżawienie pomieszczeń
po pralni na działalność nzoz – u Rehabilitacja. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie to ono w nieznacznym
stopniu maleje, jednak jest to wynik pożyczek, a także systemu spłat. W SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. tę kwotę
stanowi pożyczka zaciągnięta z tytułu wypłaty zobowiązań związanych z ustawą 203, gdyż Zakład do 2010
roku nie spłaca tej pożyczki i ta kwota znajduje się w niewymagalnych zobowiązaniach. Jednak w przyszłym
roku po spłacie 30% kwoty pozostała część  zostanie umorzona i  znacznie spadnie zadłużenie Zakładu.
Zasugerował, iż istotnym zagadnieniem jest program dostosowawczy, a kwoty są rzeczywiście porażające.
W  SP ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  są  przygotowane  plany  restrukturyzacyjne  i  zasadniczym  punktem  jest
przystosowanie izby przyjęć  do wymogów ustawowych, dlatego od roku jest przygotowany projekt celem
pozyskania funduszy europejskich. Projekt został złożony, jednak do dnia dzisiejszego nie odbył się konkurs.
Następnie jest w fazie przygotowania projekt dotyczący budowy nowego bloku operacyjnego. W kwietniu br.
została opracowana koncepcja restrukturyzacji  Zakładu. Powiedział,  że nie ukrywa,  iż  jest  zwolennikiem
działania służby zdrowia na prawach spółek prawa handlowego, gdyż wtedy jest przejrzystość zarządzania,
przejrzystość  finansów  i  przejrzystość  odpowiedzialności.  Na  dzień  dzisiejszy  ze  względu  na  sytuację
finansową  przekształcenie zoz-ów w spółki  prawa handlowego powoduje znaczne straty finansowe (jest
niewskazane), ponieważ zoz – y na bazie obecnych przepisów nie odprowadzają podatku dochodowego.

 

Dyrektor  SP ZOZ  w  Rydułtowach  p  B.  Capek  –  powiedziała,  że  w  jednym  temacie  nie  zgadza  się  z
Dyrektorem SP ZOZ w Wodzisławiu Śl.,  iż  przejrzystość  zarządzania finansami i  kadrami obowiązuje w
każdym zakładzie nie tylko w spółce prawa handlowego.

 

Radna p. E. Cogiel – powiedziała, ze w 2009 roku pojawił  się Program „Ratujmy polskie szpitale”, który
zakłada  przekształcanie  szpitali  w  spółki  prawa  handlowego.  Dlatego  zapytała  jakie  jest  stanowisko
Dyrektorów  zoz-ów  gdyby  pojawiła  się  koncepcja  przekształcenia  Zakładów  na  terenie  Powiatu
Wodzisławskiego w spółki prawa handlowego?

 

Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p B. Capek – powiedziała, że w jej opinii oraz Zarządu Zakładu Program
„Ratujmy  polskie  szpitale”  jest  pewnym  dobrodziejstwem,  gdyż  umożliwia  otrzymanie  dotacji  za
zobowiązania publiczno – prawne oraz na zobowiązania cywilno – prawne. Jednak nie jest najważniejszym
problemem zakładu stan tych zobowiązań,  ale bieżące funkcjonowanie. Natomiast jeżeli  sytuacja byłaby
taka jak jest obecnie, to jest to szybsza ścieżka do likwidacji takiej spółki, a na stan obecny taki twór jak zoz
nadal może świadczyć usługi.

 

Dyrektor  SP ZOZ w Wodzisławiu  Śl.  p.  H.  Wojtaszek  –  powiedział,  że Dyrektor  p.  B.  Capek  wyjaśniła
wszystkie aspekty sprawy i jeśli chodzi o zoz – y to nie ma miedzy nimi różnicy w funkcjonowaniu. Program
ten jest skierowany do samorządów, a nie do szpitali jednak w przypadku SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. on by
niewiele wniósł, gdyż Zakład nie ma zobowiązań publiczno – prawnych. 

 

Radny  p.  J.  Żywina  –  zasugerował,  że  trzeba  się  zmierzyć  dzisiaj  z  tematem  trudnym,  ale  także
przyszłościowym, czyli dotyczącym funkcjonowania opieki zdrowotnej w Powiecie Wodzisławski. Jednak jest
to materiał tylko do dyskusji, bowiem materia jest żywa i zmienia się bardzo szybko, a wskaźniki zawarte w
tym opracowaniu są bardzo pozytywne (budujące) jednak nie może to uśpić  czujności, a także szukania
dróg, aby służba zdrowia w Powiecie Wodzisławskim funkcjonowała jak najlepiej. Do podejmowania takich
decyzji do rozwiązywania spraw w Powiecie potrzeba dużo determinacji, a jeszcze więcej odwagi. Wskaźniki
są bardzo dobre za 2008 rok, jednak już za 5 miesięcy 2009 roku obydwa zoz – y mają straty dość znaczne
około 1.200.000 zł.  Według niego należy postawić  na ludzi  w szerokim tego słowa znaczeniu łącznie z
restrukturyzacją zatrudnienia ale także z poprawą zarobków. Należy także w dalszym ciągu pracować nad
koncepcją  funkcjonowania  Szpitali.  Słuszne  pytanie  postawiła  radna  p.  E.  Cogiel  i  on  chciałby  je
kontynuować.  Ponadto stwierdził,  ze zatrzymaliśmy się  w pracach nad koncepcją  funkcjonowania służby
zdrowia w Powiecie, a ruszyły w marcu 2007 roku, jak Rząd RP przedstawił  swoje stanowisko. Poprosił
Zarząd aby tak  jak  Dyrektorzy zoz-ów przedstawili  koncepcje funkcjonowania  zoz-ów przedstawił  swoją



koncepcję funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Wodzisławski oraz w jakim kierunku idą koncepcje
przedstawione przez zoz-y.

 

Wicestarosta p. T. Skatuła – powiedział, że pytanie skierowane do Zarządu przez radnego p. J. Żywinę jest
ciekawe ale według niego nikt  na sali  nie jest  w stanie udzielić  konkretnej  i  precyzyjnej  odpowiedzi.  W
opracowaniu dostarczonym radnym pokazany został cały przebieg prac dotyczących restrukturyzacji Szpitali
do konkretnego dnia, czyli  do momentu kiedy skierowano pisma do Dyrektorów zoz-ów w Rydułtowach i
Wodzisławiu Śl. o przygotowanie koncepcji funkcjonowania zakładów. Dlatego uważa, iż etapu, który minął
nie  potrzeba  komentować,  gdyż  oczekiwaliśmy  konsensusu  pomiędzy  dyrekcją,  załogą  i  ekspertyzami
których domagali się radni. Powiedział, że Zarząd otrzymał koncepcje przedstawione przez zoz-y i prosił w
pismach, aby koncepcje były uzgodnione ze związkami zawodowymi. Koncepcja przedstawiona przez SP
ZOZ w Rydułtowach została uzgodniona ze związkami zawodowymi, a Zarząd zwrócił się o uzupełnienie
niektórych zagadnień. Natomiast koncepcja SP ZOZ w Wodzisławiu nie została uzgodniona ze związkami
zawodowymi  i  budzi  wiele  wątpliwości  i  sprzeczności  samych  w  sobie.  Dlatego  Zarząd  zwrócił  się  do
Dyrektora o sprecyzowanie koncepcji, uzupełnienie i uzgodnienie ze związkami zawodowymi. Jeżeli chodzi o
dalszą  wizję  funkcjonowania  Szpitali  to  jest  jedna  koncepcja,  czyli  łączenie  zoz-ów,  dlatego  nie  można
powiedzieć, jaka będzie przyszłość funkcjonowania obydwu Zakładów. Zoz-y mają czas do 31 lipca br. na
przedłożenie ostatecznych koncepcji  funkcjonowania zakładów, i  wtedy Zarząd w oparciu o te koncepcje
przystąpi do analizy koncepcji przyszłościowej, czyli połączenia obydwu zoz-ów. Jednak chciałby mieć na to
zgodę obydwu Dyrektorów i organizacji związkowych.

 

Radny p. J. Żywina – powiedział, że dziękuje za odpowiedź, jednak ma wątpliwości, które poruszyła po raz
pierwszy radna p. E. Cogiel. Ponadto chodziło o uzyskanie informacji od Zarządu, jakie ma plany działania
na  temat  funkcjonowania  służby zdrowia  w Powiecie  Wodzisławskim.  Ponadto  należy pomóc  dyrekcji  i
związkom  zawodowym  w  przekonaniu  do  koncepcji  Zarządu,  gdyż  należy  przedstawić  pozytywy  tej
koncepcji.

 

Etatowy Członek Zarządu p. D. Majcherek – powiedział, że każdy z nas miał do czynienia ze służbą zdrowia.
Zasugerował, że najlepszą opinią jest fakt, iż w roku 2008 obydwa zoz-y osiągnęły wynik finansowy dodatni.
W  roku  2009  szpitale  zostały  pozbawione  dodatkowych  wpływów,  które  związane  były  z  funduszem
wynagrodzeń. Szpitale otrzymywały środki zarówno dotyczące wyceny punktu za świadczenia, jak również
funduszu wynagrodzeń. NFZ w 2009 roku narzucił zasady kontraktowania, które nie rekompensują tego co
dotyczy ubytku z ustawy dotyczącej wynagrodzeń, a także tego co należałoby przeznaczyć  jeśli chodzi o
wycenę punktu kontraktowego. Dlatego gdyby NFZ na dzień dzisiejszy wypłacił szpitalom środki finansowe
za nadwykonania, to na dzień ostatniego maja to SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. powinien otrzymać 1.600.000zł,
a SP ZOZ w Rydułtowach 1.300.000 zł. Dlatego jeżeli zestawi się wynik finansowy zoz-ów za pięć miesięcy,
to okazuje się,  iż  wynik  nie jest  minusowy,  ale jest wynikiem dodatnim.  Zasugerował,  że szpitale mogą
zaprzestać leczenia, ponieważ jeżeli dyrektorzy będą zmuszeni realizować świadczenia według narzuconych
kontraktów to nie będzie dobra sytuacja dla pacjentów. Ponadto w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. zwieszono w
dniu 24.06.09 r. spór zbiorowy. Natomiast związki zawodowe walczą  o zmianę zasad wyceny za pracę, co
na dzień dzisiejszy nazywa się punktem kontraktowym.

 

Radny p. J. Żywina – powiedział, że tylko wspomniał o wynikach finansowych zoz-ów i zna przyczyny, ale
nie zadał żadnego pytania, które wątpiłoby w słuszność ich interpretacji i podania przyczyn, dlaczego tak się
stało. Jego wystąpienie nie dotyczyło wyników finansowych, gdyż chodziło mu o koncepcje usprawnienia
funkcjonowania służby zdrowia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – zapytał Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. o strajk
ostrzegawczy w Zakładzie oraz o stan negocjacji na chwilę obecną.

 

Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. H. Wojtaszek – stwierdził, że  Dyrekcja w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl.



od dwóch lat jest w sporze zbiorowym z prawie wszystkimi organizacjami związkowymi z terenu Zakładu.
Spór dotyczy wysokości wynagrodzenia pracowników. W 2007 roku ten protest przybrał gwałtowną formę ze
strony Ogólnopolskiego Związku Lekarzy i  zaskutkowało  to złożeniem wypowiedzeń  z  pracy przez 97%
kadry  lekarskiej  w  czerwcu  br.  Udało  się  zażegnać  ten  spór  jednak  z  żądaniami  płacowymi  wystąpiły
pozostałe  centrale  związkowe.  Na dzień  dzisiejszy  Dyrekcja nie  jest  w  stanie spełnić  żądań  płacowych
związków  zawodowych.  Jednak  okresowo  te  wynagrodzenia  są  podwyższane,  a  w  2008  roku
wynagrodzenia  wzrosły  o  23%.  Były  uzgodnienia,  że  zostaną  w  pierwszym  kwartale  2009  roku
podwyższone. Jednak w związku z tym, iż NFZ unieważnił konkurs ofert i w pierwszym kwartale 2009 roku
Zakład działał na podstawie planu rzeczowo finansowego oraz kryzys ekonomiczny na świecie nie pozwolił
na negocjacje z NFZ. NFZ nie kontraktuje usług na Szpital tylko na poszczególne oddziały. W związku z
innymi uzgodnieniami związki odwiesiły protest. Jednak ruchy płacowe rodzą komplikacje, iż przekroczenie
bariery w płacach staje się utrata płynności finansowej. W dniu 24.06.09r. podpisane zostało porozumienie.
Jednak Zakład musi przeprowadzić  pewne działania restrukturyzacyjne i została wypracowana koncepcja
restrukturyzacji w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

 

Radna  p.  J.  Tomaszewska  –  stwierdziła,  że  związki  w  SP ZOZ  w  Wodzisławiu  ŚL.  wywalczyły  sobie
podwyżki,  a  w SP ZOZ w Rydułtowach nie.  Dlatego zapytała jaka jest  sytuacja w zoz – ach i  czy nie
spowoduje to następnego konfliktu?

 

Dyrektor  SP ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  H.  Wojtaszek  –  stwierdził,  iż  sama nazwa  wskazuje,  iż  są  to
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i są na dzień dzisiejszy niezależnymi organami ze sobą
tylko współpracującymi w sferze medycznej.

 

Dyrektor  SP ZOZ  w  Rydułtowach  p  B.  Capek  –  powiedziała,  ze  porozumienie  płacowe  w  SP ZOZ  w
Rydułtowach  obejmuje  datę  30.06.09  r.  Wczoraj  Dyrekcja  spotkała  się  ze  związkami  zawodowymi
działającymi na terenie zakładu, ich oczekiwania płacowe są podobne. Jednak w wyniku rozmów zostało
podpisane porozumienie, iż do 31.12.09 r. nie nastąpi podwyżka wynagrodzeń zasadniczych pracowników,
gdyż nie stać na to Zakładu. Jednak każda kwota z wypłaty nadwykonań, która do zakładu wpłynie z NFZ w
wysokości 50%, będzie do dyspozycji załogi i ona zdecyduje, w jaki sposób chce dokonać podziału. Jednak
zdaje sobie sprawę z tego, iż może dojść do sytuacji, że porozumienie zostanie zerwane i zgodnie z umową
będą comiesięczne spotkania Dyrekcji ze związkami zawodowymi i będą analizować sytuację.

 

Radny  p.  M.  Drosio  –  stwierdził,  iż  z  wypowiedzi  wynika,  że  problemy  służby  zdrowia  wiążą  się  z
niewypłaceniem środków za tzw. nadwykonania. Dlatego zasugerował, że przed sesją rozmawiał z Posłem
RP p. A. Gawędą, że jeśli Dyrektorzy SP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu zwrócą się do Delegatury NFZ
w Katowicach w sposób zdecydowany to te środki zostaną wypłacone.

 

Przewodnicząca  Związku  Pielęgniarek  i  Położnych  przy  SP  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  J.  Muskała  –
powiedziała, że w związku z zaistniałą sytuacją, jaka miała miejsce w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl., czyli spór
zbiorowy należą się wyjaśnienia. Zasugerowała, że spór zbiorowy trwa od 2007 roku, a u jego podstaw leżą
także zadania płacowe. W służbie zdrowia jest źle  i  problem ten dotyczy całego kraju, jednak nie musi
dotyczyć tylko konkretnych grup zawodowych. Spór zbiorowy w Zakładzie był zawieszony do 31.12.08 r. i w
dniu  16.01.09  r.  rozpoczęły  się  rozmowy z  Dyrekcją   SP  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  i  podpisane  zostało
porozumienie,  które  nie  zadawalało  w  pełni  pracowników,  jednak  dla  dobra  Zakładu  pracy  związki
zdecydowały się na  ustępstwa – do pensji zasadniczej włączono dodatek, który do tej pory był płacony pod
kreską  7,5%  i  nieznacznie  podniesiono  uposażenia  wszystkim  grupom  zawodowym.  Jednak  po  jakimś
czasie  związki  otrzymały  informację,  iż  Dyrekcja  podpisała  dodatkowe  porozumienie  z  tylko  jednym
związkiem zawodowym nie informując o tym fakcie pozostałych organizacji  związkowych działających w
Zakładzie. Dlatego to Dyrekcja postąpiła wbrew ustawie o związkach zawodowych. Pozostałe organizacje
związkowe nie sugerują, iż porozumienie podpisane ze związkiem lekarzy jest złe i że nie wyraziliby zgody
na  taki  podział  środków,  ale  należało  przeprowadzić  konsultacje.  Stwierdziła,  że  konflikt  w  SP ZOZ  w
Wodzisławiu Śl. nie miał podtekstu personalnego, gdyż związki będą rozmawiać z każdym Dyrektorem i w
każdej sytuacji, pod warunkiem, że będzie chęć dialogu. Powiedziała, że podstawą każdego dialogu jest



odpowiedni przepływ informacji, jednak w czasie tego sporu zabrakło go. Ponadto związki zawodowe mają
na uwadze dobro wszystkich pracowników.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – podziękował służbie zdrowia za opiekę nad pacjentem.
Ponadto  zasugerował,  iż  jest  mu przykro,  że  punkt  ten  nie  zostanie  zwieńczony podjęciem  uchwały  w
sprawie apelu do NFZ (z powiadomieniem posłów z naszego okręgu), aby zmienić  zasady finansowania
szpitali, gdyż jest to sprawa kluczowa dla funkcjonowała zoz-ów. Dlatego zaapelował do Komisji Zdrowia i
Opieki Społecznej Rady Powiatu o przygotowanie w jak najkrótszym czasie projektu uchwały Rady Powiatu
w tej sprawie.

 

Ad. 5a

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  stanowi
załącznik nr 4 do protokołu z obrad XXXV 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok  2008
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”.  W głosowaniu wzięło  udział  24 radnych.  Za  przyjęciem głosowało  24  radnych,  a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/401/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2008 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” została podjęta i stanowi załącznik  nr 5 do protokołu z obrad
XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 5b

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”  stanowi
załącznik nr 6 do protokołu z obrad XXXV 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok  2008
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.”. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/402/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2008 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” została podjęta i stanowi załącznik  nr 7 do protokołu z obrad
XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.



 

Ad. 6

Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu z obrad
XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja  o przetargach stanowi załącznik nr 9 do protokołu z
obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Ponadto poinformował, że Wojewoda Śląski ogłosił stan
zagrożenia alarmowego, jednak o godz. 14.00 na terenie Powiatu Wodzisławskiego stan zagrożenia minął i
woda zaczęła opadać. Poinformował też, że Starostwo Powiatowe otrzymało nagrodę lidera elektronicznej
administracji, czyli Złotą @.

 

Ad. 7

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

 

Radny p. M. Drosio – powiedział, że obecni na sali obrad mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego, chcieliby
usłyszeć  odpowiedź  Starosty  na  złożony  przez  nich  wniosek  w  sprawie  prowadzonej  budowy  masztu
telefonii komórkowej na Osiedlu Piastów w Wodzisławiu Śl.

 

Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła – stwierdził, że na ten temat jest głośno w mediach i prasie. W dniu
24.10.2008  r.  inwestor  Polkomtel  S.A.  Warszawa  złożył  w  Starostwie  Powiatowym  wniosek  o  wydanie
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku położonego w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Leszka 10. Do wniosku oprócz projektu została dołączona m.in. prawomocna decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji wydana przez Prezydenta Miasta w dniu 15.09.2008 r. w uzasadnieniu której czytamy –
iż o wszczętym postępowaniu i wydanej decyzji zgodnie z artykułami ustawy strony postępowania zostały
powiadomione w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta i pisemnie. Żadna ze stron nie zapoznała się z
dokumentacją sprawy i nie wniosła odwołania. Ponadto do wniosku dołączona została także odpowiedź I
Zastępcy  Prezydenta  Miasta  na  pismo  Przedsiębiorstwa  Usługowo  -  Handlowego  „Proton  II”
reprezentującego inwestora w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia pn. Budowa masztu telefonii komórkowej
Plus GSM, z której to wynika, że kwalifikacji takiej dokonuje inwestor w oparciu o Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na  środowisko.  W  toku  prowadzonych  działań  ze  strony  Starostwa  dostarczono  dokumenty,  które  w
pierwszej  wersji  posiadały  braki  i  wśród  nich  znalazło  się  oświadczenie,  iż  „w  oparciu  o  opracowanie
kwalifikacyjne  stacji  bazowej  i  ww.  Rozporządzenie  uwzględniając  parametry  pracy  każdej  z  anten,
analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się  do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać  na
środowisko,  a  tym  samym  niewymagane  jest  uzyskanie  przez  inwestora  decyzji  środowiskowej.  Na
podstawie przeprowadzonych kontrolnych obliczeń przewidywanych pól elektromagnetycznych w otoczeniu
stacji bazowej stwierdza się, że obszary średniej gęstości pól elektromagnetycznych o wartości większej lub
równej  0,1W/m² nie  występują  w  miejscach  przebywania   i  zamieszkania  ludzi”.  Ponieważ  pracownicy
Starostwa  mieli  wątpliwości  z  podjęciem  ostatecznej  decyzji  uwzględniając  brak  planu  przestrzennego
zagospodarowania  w tym rejonie w dniu 07.01.09 r.  skierowano do Prezydenta  Miasta pismo o zajęcie
stanowiska  w  sprawie  udzielenia  pozwolenia  na  budowę  stacji  bazowej  telefonii  komórkowej  mając  na
uwadze  teren  bardzo  zurbanizowany  (budynek  przedszkola,  spółdzielnie  mieszkaniowej  ROW)  oraz
wątpliwości  czy  w  strefie  mogą  powstawać  budynki  z  miejscami  dostępnymi  dla  ludzi.  W  odpowiedzi
otrzymaliśmy informację, iż Wydział Urzędu Miasta nie jest w stanie zająć stanowiska w sprawie przyszłych
inwestycji  z  uwagi  na  brak  planu zagospodarowania  przestrzennego.  W świetle  powyższego  nie  mając
żadnych powodów by jako  organ wstrzymać dalsze postępowanie w dniu 02.02.09 r. Starostwo zawiadomiło
wszystkie  strony  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji
zezwalającej na budowę stacji, prosząc o kierowanie uwag do konkretnego wydziału. Jednak Starostwo nie
otrzymało żadnych w tym zakresie uwag. Dlatego w dniu 23.02.09 r. decyzją 129/09 zatwierdzono projekt
budowlany i  udzielono pozwolenia na budowę  powiadamiając wszystkie strony (prezydenta,  spółdzielnię
oraz  mieszkańców)  bezpośrednio  znajdujące  się  pod  osią  wiązki  oddziaływania.  Posiadamy  protokoły
potwierdzenia  odbioru  w  dniu  31.03.09  r.,  a  do  czerwca  żadnych  odwołań  nie  było  i  decyzja  się
uprawomocniła. Natomiast w dniach 6 i 9 czerwca br. Do Starostwa wpłynęły wnioski i protesty mieszkańców



wnoszących  o  wznowienie  postępowania  i  wstrzymanie  wykonania  aktualnie  obowiązującej  decyzji.
Przeprowadził  rozmowy  i  zobowiązał  się  sam  do  przyjrzenia  się  sprawie  i  postara  się  rozpatrzyć  ją
ponownie. Dlatego 16.06.09 r. wszczęto postępowanie powiadamiając wszystkie strony skierowano również
wezwanie  do  pełnomocnika  p.  Gelzoka reprezentującego  dwóch mieszkańców o  podanie  terminu kiedy
właścicielki posesji dowiedziały się o wydaniu decyzji Starosty, gdyż według przepisu termin ten nie może
przekroczyć  jednego  miesiąca.  Otrzymaliśmy odpowiedź,  iż  właściciele  tych  posesji  o  decyzji  Starosty
dowiedzieli się 07.06.09 r. podczas spotkania komitetu mieszkańców tego rejonu. Został zachowany termin i
uznają  argumentację  pełnomocnika  powołującego  się  w  swoim  piśmie  na  wyrok  Woj.  Sądu
Administracyjnego z dnia 04.02.09 r. twierdzącego, ze promieniowanie obecne w przestrzeni na określonej
wysokości rodzi ograniczenie dla zabudowy gruntu, mógł w oparciu o te argumenty w dniu 24.06.09 r. wydać
postanowienie  wznawiające  postępowanie  w  przedmiotowej  sprawie  równocześnie  były  prowadzone
działania związane z żądaniami stron o wstrzymanie wykonania obowiązującej decyzji.  W tym względzie
zwrócił  się  do  pełnomocnika  w dniu  19.06.09 r.  celem  uzupełnienia  swojego  wniosku o  przedstawienie
faktów i dowodów, że okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia tej decyzji, gdyż taki
jest wymóg prawny. W dniu wczorajszym otrzymał taką informację pisemną przez pełnomocnika, który podał
trzy powody mające służyć okolicznością sprawy wskazując na prawdopodobieństwo uchylenia tej decyzji.
Jedną z nich było stwierdzenie, iż inwestor w swojej dokumentacji wprowadził organ w błąd nie podając
stosownych wartości  i  wyliczeń.  Ponadto wpłynęło  do Starostwa także pismo Spółdzielni  mieszkaniowej
ROW informując, iż popierają wszystkie działania pełnomocnika mieszkańców osiedla oraz stwierdzając, ze
prezydent  Miasta  wydał  decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  łamiąc  prawo  i  nie
informując mieszkańców w sposób właściwy w momencie wszczęcia postępowania i po wydanej decyzji.
Przytoczone  argumenty  pozwoliły  na  wydanie  w  dniu  25.06.09  r.  postanowienia  wstrzymującego  na
wykonanie  dotychczasowej  decyzji  Starosty  z  dnia  23.02.09  r.  zatwierdzającego  projekt  budowlany  i
udzielającego zezwolenia na budowę. Ponadto wyjaśnił, iż postanowienie wstrzymujące wstrzymuje prace
związane z budową stacji telefonii komórkowej, ale nie jest to decyzja ostateczna.

 

Radny p.  G.  Kamiński  –  złożył  interpelację  związaną  z  bezpieczeństwem  ruchu  drogowego  na  terenie
Powiatu.  Ww.  interpelacja  stanowi  załącznik  nr  10  do  protokołu  z  obrad  XXXV  sesji  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 8

Wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano.

 

Ad. 9a

Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  stanowi
załącznik nr 11 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

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

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu   p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”.  W głosowaniu wzięło  udział  24 radnych.  Za  przyjęciem głosowało  24  radnych,  a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/403/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” została podjęta i stanowi załącznik  nr 12 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.



 

Ad. 9b

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” stanowi załącznik nr 13 do protokołu z
obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

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

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu wzięło udział 24
radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/404/2009 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie  zatwierdzenia  zmian w statucie
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach” została podjęta i stanowi załącznik  nr 14 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 9c

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”  stanowi  załącznik  nr  15  do
protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

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

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”. W głosowaniu wzięło udział 24
radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/405/2009 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie  zatwierdzenia  zmian w statucie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.”  została  podjęta  i  stanowi  załącznik   nr  16  do  protokołu  z  obrad  XXXV  sesji  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 9d

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok
pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul.
Powstańców w Turzy  Śl.”  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –  2011
stanowi załącznik nr 17 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinie  Komisji  Organizacyjno  -



Prawnej, 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 wyrażenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na
2010 rok pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi
gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos był wstrzymujący,
a głosów przeciwnych nie było. 

Uchwała Nr XXXV/406/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w
projekcie  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  pomocy  finansowej  Gminie  Gorzyce  z  przeznaczeniem  na
realizację  zadania  „Przebudowa  drogi  gminnej  ul.  Powstańców  w  Turzy  Śl.”  w  ramach  Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 została podjęta i stanowi załącznik  nr 18 do protokołu z
obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 9e

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok
pomocy  finansowej  Gminie  Lubomia  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  „Remont  ul.  Wolności  w
Syryni” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 stanowi załącznik nr 19
do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinie  Komisji  Organizacyjno  -
Prawnej, 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 wyrażenia intencji uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na
2010 rok pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ul. Wolności
w Syryni” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. W głosowaniu wzięło
udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos był wstrzymujący, a głosów przeciwnych nie
było. 

Uchwała Nr XXXV/407/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w
projekcie  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  pomocy  finansowej  Gminie  Lubomia  z  przeznaczeniem  na
realizację  zadania „Remont  ul.  Wolności  w Syryni”  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011 została podjęta i stanowi załącznik  nr 20 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 9f

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  21  do  protokołu  z  obrad  XXXV  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 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXXV/408/2009 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 22 do protokołu z obrad XXXV
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 9g

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  23  do  protokołu z  obrad XXXV sesji  Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Edukacji (…) 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  25  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXXV/409/2009 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 24 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 9h

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego stanowi załącznik nr 25 do protokołu
z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  Eugeniusz Wala  –  poinformował,  że  opinie  wszystkich  Komisji  Rady
Powiatu  i Zarządu Powiatu są pozytywne. Jedynie Komisja Infrastruktury (…) swoją opinię uwarunkowała
wprowadzeniem zaproponowanych zmian.

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Prawnej p. J. Żywina – poinformował, iż Komisja Organizacyjno -
Prawna bardzo długo pracowała nad tym projektem. Jednak Komisja Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego zawnioskowała o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie
zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego następujących zmian:

1)    brak podstaw dodawania § 16 ust. 3 – z racji tego, iż Rada Powiatu nie przyjmuje planów pracy komisji, 

2)    w § 19 ust. 2 – doprecyzowanie wyrażenia „usprawiedliwiona nieobecność”, „upoważnione do tego
osoby” oraz czy „usprawiedliwiona nieobecność” jest płatna,

3)    w § 47 ust. 7 – słowa: „(…) kierownik kontrolowanej jednostki, który jest zobowiązany powiadomić Radę
Powiatu  o  sposobie  realizacji  wniosków i  zaleceń  (…)”,  zastąpić  słowami:  „(…)  kierownik  kontrolowanej
jednostki, który jest zobowiązany powiadomić Radę Powiatu o sposobie zrealizowania wniosków i zaleceń
(…)”. 



Poinformował, iż Komisja Organizacyjno – Prawna przychyliła się tylko do proponowanej zmiany ujętej w ww.
pkt 3. Ponadto jako autopoprawkę zgłosił sformułowanie § 16 ust. 3 na „Rada Powiatu w razie potrzeby
może w dowolnym czasie zmienić plan pracy komisji”.

 

Radna p. J. Otawa – zasugerowała, że nie ma powodu zmieniać zapisu § 47 ust. 7 ujętego w projekcie
omawianej  uchwały  na  propozycję  Komisji  Infrastruktury,  bowiem  nie  można  użyć  sformułowania  „o
zrealizowaniu  wniosków”,  gdyż  mogą  być  takie  zalecenia  lub  wniosku  pokontrolne,  które  wymagają
czasokresu realizacji.

 

Radny  p.  G.  Kamiński  –  poinformował,  iż  w  imieniu  Komisji  Infrastruktury  (…)  wycofuje  wnioski  do
omawianego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Prawnej p. J. Żywina – wniósł autopoprawkę na wniosek Zarządu
Powiatu do projektu omawianej uchwały po pkt 17 dopisać pkt 18 dotyczący zapisów w § 59 nadających mu
następujące brzmienie:

„Projekt uchwały Zarządu Powiatu zawiera w szczególności:

1)    tytuł uchwały,

2)    podstawę prawną,

3)    przepisy regulujące sprawę będącą przedmiotem uchwały,

4)    wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5)    określenie terminu wejścia uchwały w życie,

6)    akceptację radcy prawnego pod względem formalno – prawnym,

7)    pisemne uzasadnienie.”

Natomiast następne punkty otrzymują kolejną numerację.

 

Członek  Zarządu  p.  M.  Kowalski  –  powiedział,  że  w  przedmiotowym  projekcie  uchwały  w  §  47  brak
sprecyzowania, czy obligatoryjne jest po przeprowadzonej kontroli wydanie wystąpienia pokontrolnego, czy
też  Komisja  Rewizyjna  może  nie  wydać  wystąpienia.  Ponadto  doprecyzowania  wymaga  zagadnienie
dotyczące protokołu pokontrolnego i wystąpienia pokontrolnego, co wcześniej, czy też może razem.

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Prawnej p. J. Żywina – powiedział, że jeżeli jest zapis, iż Komisja
Rewizyjna na podstawie protokołu pokontrolnego sporządza wystąpienie pokontrolne, to należy rozumieć, iż
wystąpienie pokontrolne ma być  spisane zawsze po przeprowadzonej  kontroli.  Natomiast,  jeśli  chodzi  o
terminy,  to  zawsze  najpierw  musi  zostać  sporządzony  protokół  z  przeprowadzonej  kontroli,  bowiem
sporządza go zespół kontrolny, a dopiero później sporządzane jest wystąpienie pokontrolne.

 

Radna  p.  B.  Rączka  –  zawnioskowała  o  sporządzenie  tekstu  ujednoliconego  Statutu  Powiatu
Wodzisławskiego.

 



Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu   p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło
udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/410/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Powiatu
Wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 26 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 9i

Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym, spalinowym
na  zbiornikach  wodnych  położonych  w  Nieboczowach  –  Gmina  Lubomia  stanowi  załącznik  nr  27  do
protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinia  Zarządu  Powiatu  jest
pozytywna.

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Prawnej p. J. Żywina – poinformował, iż w gestii Rady Powiatu leży
podjęcie przedmiotowej uchwały. Wniósł autopoprawki do projektu omawianej uchwały w § 1 ust. 1 należy
wykreślić  zwrot   „terenu rekreacyjno – wypoczynkowego”  oraz w § 1 ust.  3  należy zwrot  „  z  akwenów”
zastąpić wyrazem „ze zbiorników”.

 

Radna p. E. Cogiel – zaproponowała, aby zmienić zapis w § 1 ust. 3 na „Zakaz, o którym mowa w ust. 1
obowiązuje w okresie od 1 lipca do 31 października w godzinach od 18.00 do 10.00 do dnia następnego”.

 

Przewodniczący Komisji  Organizacyjno  -  Prawnej  p.  J.  Żywina –  zgłosił  jako autopoprawkę  propozycję
zmiany zapisu  w § 1  ust.  3  „Zakaz,  o  którym mowa w ust.  1  obowiązuje  w okresie  od 1  lipca  do  31
października w godzinach od 18.00 do 10.00 do dnia następnego”.

 

Członek Zarządu p. M. Kowalski – powiedział, że w § 1 ust. 2 należałoby dopisać zwrot, „o którym mowa w
ust. 1” albo zapis ust. 3 „Zakaz obowiązuje od 1 lipca do 31 października w godzinach od 18.00 do 10.00
dnia następnego”

 

Radna p. E. Cogiel – stwierdziła,  że zapis zaproponowany,  jako autopoprawka przez Przewodniczącego
Komisji Organizacyjno – Prawnej jest właściwszy, gdyż Radzie nie chodzi o zbiorniki wodne ale zakaz dla
jednostek pływających.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego przez
radnego p. M. Kowalskiego, czyli § 1 ust. 3 „Zakaz obowiązuje od 1 lipca do 31 października w godzinach od
18.00 do 10.00 dnia  następnego”.  W głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  6
radnych, 15 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został przyjęty.

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu  p.  – przystąpił  do głosowania projektu
uchwały w sprawie  zakazu używania  jednostek  pływających o napędzie  mechanicznym, spalinowym  na
zbiornikach  wodnych  położonych  w  Nieboczowach  –  Gmina  Lubomia.  W  głosowaniu  wzięło  udział  24



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

Uchwała  Nr  XXXV/411/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zakazu  używania  jednostek
pływających o napędzie mechanicznym, spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach –
Gmina Lubomia została podjęta i stanowi załącznik  nr 28 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 10

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego za okres 2007 -2008
stanowi załącznik  nr 29 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Radny  P.  G.  Kamiński  –  podziękował  za  tak  przygotowany  materiał  oraz  zasugerował,  iż  jako  Powiat
powinniśmy się pochwalić, co robimy dla ochrony środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  stwierdził,  iż  Rada  Powiatu  zapoznała  się  ze
Sprawozdaniem  z  realizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Wodzisławskiego  za  okres  2007
-2008.

 

Ad. 11

Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego stanowi załącznik  nr 30 do
protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Radna p. E. Cogiel – zapytała o informacje zawarte na str. 26 przedłożonego Raportu jest mowa o tym, iż na
terenie Gminy Gorzyce nastąpiła modernizacja i naprawa ścieżek rowerowych oraz tablic informacyjnych, a
także  prace  pielęgnacyjne  na  terenie  Ośrodka  Wypoczynkowego  Olza  i  współpraca  z  konserwatorem
zabytków przy koordynacji działań dotyczących pielęgnacji zabytkowej zieleni parkowej w Gorzycach? Czy
coś jeśli chodzi o pielęgnację zabytkowej zieleni parkowej na terenie Gminy Gorzyce się dzieje lub będzie
działo?

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - J. Wyleżych – powiedział, ze te prace są ujęte w programach,
które prowadzi Gmina Gorzyce. Natomiast, jeżeli  chodzi o konserwatora zabytków, to jest to wojewódzki
konserwator zabytków, bo w Powiecie takiego stanowiska nie ma. Stwierdził, iż na tym terenie znajdują się
drzewa cenne przyrodniczo oraz wiekowo atrakcyjne w związku z tym cały program prowadzi wojewódzki
konserwator przyrody, który zlecił, aby cześć drzew poddać tzw. renowacji nie wycince. Niemniej jednak te
prace dalej będą realizowane. Działania są już realizowane, jeśli chodzi o starodrzew.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – stwierdził, iż Rada Powiatu zapoznała się Raportem z
realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12

Informacja o sposobie realizacji wniosków i zaleceń zawartych w uchwale Nr XXXIII/395/2009 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosków z przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach w dniach
10.02.2009r.  i  24.02.2009  r.  stanowi  załącznik   nr  31  do  protokołu  z  obrad  XXXV sesji  Rady Powiatu



Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła ww. informację.

 

Ad. 13

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

-       Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego,

-      Zarządu Powiatu informujące, iż Rada Społeczna SP ZOZ w Rydułtowach podjęła uchwałę nr 18/2009
dotyczącą zakupu nowego sprzętu medycznego,

-       Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A. dotyczącego rozwiązania stosunku pracy z Radnym p.
G. Dziewiorem, 

-       harmonogramem posiedzeń komisji na miesiąc lipiec i sierpień 2009 roku.

Ponadto  przestawił  informację  na  temat  spotkań,  w  których  uczestniczyli  Przewodniczący  Rady,  która
stanowi załącznik  nr 32 do protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 14

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 19.00.

 

Protokołowała

Małgorzata Jezusek

                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                      /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala


