
BRZ.0041-06/09

 

Protokół nr XXXIV/09 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 28 maja 2009 roku

 

 

Obrady sesji uświetnił występ Chóru „Cecylia” z Rydułtów pod dyrekcją p. Donaty Miłowskiej.

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 28 maja 2009 roku o godz. 1500. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane
quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady przywitał  również  wszystkich  zaproszonych  gości.  Lista  obecności  gości  stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.

 

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 XXXIII sesji Rady Powiatu.

4.     Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Wodzisławskim: 

a)    informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu,

b)    sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji  z  działalności za 2008 r.  oraz informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

c)     sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego,

d)    wystąpienie Komendanta Straży Granicznej,

e)   dyskusja.

5.    Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe w Powiecie Wodzisławskim:

a)    informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,

b)    informacja  Zarządu  Powiatu  o  stanie  bezpieczeństwa  przeciwpowodziowego  w  Powiecie
Wodzisławskim,



c)    rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  oceny  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego.

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

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wnioski i oświadczenia radnych.

9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)    zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego w 2009 roku w związku 
z realizacją inwestycji na drogach powiatowych,

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

c)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ulicy
Tartakowej w Lubomi” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, 

d)   uchylenia uchwały Nr XXXI/370/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w
granicach  administracyjnych  Gminy  Mszana  w  zakresie  utrzymywania  i  remontu  chodników  drogi
powiatowej, w ciągu której leży ulica Wiejska w Gogołowej.

10.           Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.           Informacje bieżące. 

12.           Zamknięcie obrad XXXIV sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – wniósł do porządku obrad autopoprawkę, polegającą na zmianie
kolejności realizacji pkt a) i pkt b).

 

Po wniesieniu autopoprawki porządek obrad przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.     Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.

4.     Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Wodzisławskim: 

a)    informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu,

b)    sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji  z  działalności za 2008 r.  oraz informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

c)    sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego,

d)  wystąpienie Komendanta Straży Granicznej,

e)    dyskusja.

5.    Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe w Powiecie Wodzisławskim:



a)    informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,

b)  informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim,

c)   rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  oceny  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego.

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

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wnioski i oświadczenia radnych.

9.     Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

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

b)    zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego w 2009 roku w związku z realizacją inwestycji na drogach powiatowych,

c)   udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ulicy
Tartakowej w Lubomi” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, 

d)   uchylenia uchwały Nr XXXI/370/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w
granicach  administracyjnych  Gminy  Mszana  w  zakresie  utrzymywania  i  remontu  chodników  drogi
powiatowej, w ciągu której leży ulica Wiejska w Gogołowej.

10.           Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.           Informacje bieżące. 

12.           Zamknięcie obrad XXXIV sesji. 

 

Radni  nie wnieśli  uwag i  wniosków do porządku obrad,  zatem Przewodniczący Rady przystąpił  do jego
realizacji.

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  protokół  został  przygotowany i  wyłożony w
statutowym  terminie.  Uwag  do  protokołu  nie  zgłoszono.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do
przeprowadzenia  głosowania  nad  przyjęciem  protokołu.  W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 25 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Protokół Nr XXXIII/09 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 kwietnia 2009 roku został
przyjęty.

 

Ad. 4 a)
Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej  zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim,
stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu.

Prokurator Prokuratury Rejonowej p. E. Świątkowska – Stec przedstawiła informację o stanie przestępczości



i jej zwalczaniu.

 

Ad. 4 b)
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2008 r. oraz informacja o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego 
w Powiecie Wodzisławskim, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.

Komendant Powiatowy Policji p. D. Ostrowski przedstawił sprawozdanie z działalności Policji za 2008 r. oraz
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Ad. 4 c)
Sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wodzisławskim, stanowiące załącznik nr 5
do protokołu.

Ad. 4 d)

Komendant Placówki Straży Granicznej w Pietraszynie p. K. Sulej przedstawił informację dotyczącą realizacji
przez PSG w  Pietraszynie  zadań  dotyczących  bezpieczeństwa  w Powiecie  Wodzisławskim,  stanowiącą
załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 4 e)

W dyskusji udział wzięli: 

 

Radna  p.  E.  Cogiel  zapytała,  dlaczego  w  szkołach  podczas  trwania  egzaminów  na  karty  rowerowe  i
motorowerowe, nie ma policjanta, którego obecność  ma zdecydowanie większe oddziaływanie na dzieci.
Zapytała również, dlaczego tak bardzo spadła liczba spotkań dzieci z policjantami i czy nie można byłoby
podjąć działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.

 

Komendant Powiatowy Policji p. D. Ostrowski powiedział, że przeprowadzanie kursów na karty rowerowe
jest od dawna obowiązkiem szkół i nie zdarzyła się do tej pory sytuacja, aby dyrektor szkoły wystąpił do
Policji z prośbą o obecność osoby mundurowej na takim kursie i aby spotkał się z odmową.

 

Radna p. J. Tomaszewska nawiązując do sytuacji kobiet, nad którymi znęcają się mężowie czy konkubenci i
które  są  zmuszone szukać  schronienia  w ośrodkach wsparcia,  zapytała jak  wygląda i  od  czego zależy
procedura ukarania takich osób.

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej  p. E.  Świątkowska – Stec powiedziała,  że w najbardziej  drastycznych
sytuacjach rodzinnych,  prokuratura występowała  z wnioskami o tymczasowe aresztowania i  zostały one
przez sąd uwzględniane. Wiązało się to z tym, że osoby, które znęcały się nad rodziną, w trakcie trwania
postępowania były odizolowane i przebywały w zakładach karnych. Istnieje także możliwość, która pozwala
prokuratorowi w uzasadnieniu do wniosku o tymczasowy areszt zawrzeć adnotację, że w przypadku gdyby
sąd nie zechciał zastosować tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, wnosi o nakaz opuszczenia
mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzony i wyprowadzenia się.  Nie zawsze taka osoba ma się
dokąd wyprowadzić, częściej więc to pokrzywdzone kobiety wolą zamieszkać w ośrodkach wsparcia. 



 

Radny p.  K. Grzywacz zapytał,  czy zostały wykryte  jakieś  realne zagrożenia związane z przemytem na
granicy, a jeżeli tak, to czy straż graniczna samodzielnie prowadzi takie postępowania czy przekazywane są
one do organów ścigania typu prokuratura czy policja.

 

Komendant  Placówki  Straży  Granicznej  w  Pietraszynie  p.  K.  Sulej  powiedział,  że  na  terenie  Powiatu
Wodzisławskiego dużych zagrożeń związanych z przemytem nie ma, aczkolwiek przestępstwa związane z
transgranicznością są bardzo skomplikowane i zazwyczaj wiążą się z dużym stopniem zorganizowania grup
przestępczych. W związku z tym, śledztwa w takich sprawach trwają dość długo. Jedna z większych akcji
miała miejsce około dwóch lat temu, gdzie przy pomocy policji,  straż graniczna zlikwidowała część siatki
produkującej narkotyki. Większe przemyty dotyczą głębi kraju i większych miast. Są one także organizowane
przez mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala wobec braku głosów przeciwnych stwierdził, że Rada Powiatu
Wodzisławskiego przyjęła: 
informację Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim,
sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2008 r. oraz informację o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim,
sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wodzisławskim,
informację  Komendanta  Placówki  Straży  Granicznej  w  Pietraszynie  dotyczącą  realizacji  przez  PSG  w
Pietraszynie zadań dotyczących bezpieczeństwa w Powiecie Wodzisławskim.

Ad. 5 a)
Informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, stanowiąca załącznik nr 7 do protokołu.

Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  p.  K.  Musialik  przedstawił  informację  o  stanie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie Wodzisławskim.

 

Ad. 5 b)
Informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim,
stanowiąca załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 5 c)
Projekt  uchwały  w  sprawie  oceny  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Radna  p.  E.  Cogiel  zapytała,  czy  termin  usunięcia  przez  administratorów  rzek,  usterek  stwierdzonych
podczas  kontroli  stanu urządzeń  hydrotechnicznych i  koryt  rzek  jest  w jakiś  sposób kontrolowany i  czy
jednostka  kontrolująca  ma  wpływ  na  wyznaczenie  takiego  terminu.  Zapytała  także,  kiedy  odbędzie  się
najbliższa kontrola, która stwierdzi, że usterki zostały usunięte.

 

Starosta  Powiatu p.  J.  Rosół  powiedział,  że terminy i  sposób usunięcia  stwierdzonych podczas kontroli



usterek mają nadejść  w najbliższym czasie. Zagwarantował również,  że będzie przeprowadzona kontrola
związana z tym, czy usterki i niedociągnięcia zostały usunięte przez administratorów rzek. Dodał, że terminy
usunięcia usterek określane przez administratorów nie mogą być zbyt odległe. W przeciwnym razie, sytuacja
taka  zostanie  zgłoszona  do  wojewody,  który  jest  jednostka  nadrzędną.  W  związku  z  tym,  że  Powiat
Wodzisławski  jest  powiatem  zagrożonym  ewentualnymi  powodziami,  usterki  powinny  być  usuwane  na
bieżąco i bezzwłocznie. 

Radna p.  Cz.  Somerlik  nawiązując do niedawnej  tragedii  w Kamieniu  Pomorskim, zapytała czy budynki
mieszkalne na terenie Powiatu Wodzisławskiego w rozumieniu ochrony przeciwpożarowej są bezpieczne.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. K. Musialik powiedział, że po kontrolach, które odbyły
się po zdarzeniu w Kamieniu Pomorskim, wyciągnięte wnioski nie są zadowalające. Sytuacja nie jest na
pewno tak tragiczna jak w Kamieniu, ale pozostawia wiele do życzenia. Pomimo wydanych przez jednostki
kontrolujące zaleceń  i  nakazów administracyjnych,  jeżeli  mieszkańcy budynków nie  będą  dbać  o  swoje
bezpieczeństwo, takie zdarzenia będą powtarzać się coraz częściej.

 

Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie Wodzisławskim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie oceny
stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  Powiatu
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała  Nr  XXXIV/396/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  oceny  stanu  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  Powiatu  Wodzisławskiego  została  podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 6

Starosta Powiatu p. J. Rosół przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej
sesji,  które stanowi załącznik nr  11 do protokołu, a także informację  na temat  przetargów i udzielanych
zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Starosta Powiatu p. J. Rosół odczytał
również  list  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  p.  Lecha  Kaczyńskiego  wystosowany  z  okazji  Dnia
Samorządu Terytorialnego, stanowiący załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 7

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

 

Głos zabrali:

 

Radna p. J. Otawa opierając się na sprawozdaniu z działalności Zarządu, zapytała o szczegóły dotyczące
wyników  kontroli  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony Środowiska w Katowicach  przeprowadzonych  w
2008 roku na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Poprosiła również o bliższe informacje na temat aktualnej
sytuacji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz oświadczenia, które złożył w tej sprawie.

 



Radny  p.  K.  Grzywacz  nawiązując  do  artykułu  zamieszczonego  w  gazecie  „Nowiny Wodzisławskie”,  a
dotyczącego Dyrektora DPS p. R. Nawrockiego, powiedział, że jeżeli artykuł ten zawiera prawdę, to skoro
sąd okręgowy w Łodzi wydał wyrok zakazujący p. Dyrektorowi pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach
publicznych, to nie powinien on takowych pełnić. Radny p. K. Grzywacz zapytał także o szczegóły umowy o
udzieleniu  pomocy finansowej  przez Gminę  Gorzyce Powiatowi  Wodzisławskiemu z  przeznaczeniem na
realizację zadań przy drogach powiatowych.

 

Ad. 8

Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

 

Ad. 9 a)

§       Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez  Komisję  Organizacyjno  –  Prawną,  Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  oraz
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. 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 udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.

Uchwała Nr XXXIV/397/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008
z  dnia  22  grudnia  2008  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na2009  rok  została  podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 9 b)

§        Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  w 2009  roku  w  związku  z  realizacją  inwestycji  na  drogach
powiatowych, stanowiący załącznik nr 16 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Powiatu



Wodzisławskiego w 2009 roku w związku z realizacją  inwestycji  na drogach powiatowych W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała  Nr  XXXIV/398/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2009 roku w związku z
realizacją inwestycji na drogach powiatowych została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr
17 do protokołu.

 

Ad. 9 c)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację
zadania  „Remont  ulicy  Tartakowej  w  Lubomi”  w  ramach  „Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg
Lokalnych 2008 – 2011”, stanowiący załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Lubomia z  przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ulicy Tartakowej w
Lubomi” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W głosowaniu udział
wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała  Nr  XXXIV/399/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Gminie Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ulicy Tartakowej w Lubomi” w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” została podjęta.  Uchwała ta stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

 

Ad. 9 d)

§        Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/370/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie utrzymywania i remontu
chodników drogi powiatowej, w ciągu której leży ulica Wiejska w Gogołowej, stanowiący załącznik nr 20 do
protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały  Nr  XXXI/370/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  19  lutego  2009  roku  w  sprawie
powierzenia  Gminie  Mszana  zadania  publicznego  zarządzania  drogami  powiatowymi  położonymi  w
granicach  administracyjnych  Gminy  Mszana  w  zakresie  utrzymywania  i  remontu  chodników  drogi
powiatowej,  w ciągu której  leży ulica Wiejska w Gogołowej. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała  Nr  XXXIV/400/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
XXXI/370/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie
Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych
Gminy Mszana w zakresie utrzymywania i remontu chodników drogi powiatowej, w ciągu której leży ulica



Wiejska w Gogołowej została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Ad. 10

Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  udzielając  odpowiedzi  na  zapytanie  radnej  p.  J.  Otawy  powiedział,  że
szczegółowe informacje o wynikach kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępne są
do wglądu w Biurze Rady i Zarządu bądź w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

 

Z  upoważnienia  Starosty  Powiatu  Wicestarosta  p.  T.  Skatuła  w  nawiązaniu  do  pytania  radnego  p.  K.
Grzywacza powiedział,  że umowa o udzieleniu pomocy finansowej  zawarta pomiędzy Gminą  Gorzyce a
Powiatem Wodzisławskim dotyczy takich zadań jak: budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ulicy
Raciborskiej w Rogowie – kwota 10 tys. zł,  budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ulicy Piaskowej w
Gorzycach – kwota 15 tys. zł oraz budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ulicy Dworcowej w Olzie i
ulicy Głównej w Odrze – kwota 15 tys. zł.

 

Z  upoważnienia  Starosty  Powiatu  Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Gorzycach  p.  R.  Nawrocki
przedstawił oświadczenie, stanowiące załącznik nr 22 do protokołu.

 

Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  dodał,  że  Zarząd  wystąpił  do  Sądu  Rejonowego  w  Kutnie  o  odpis
prawomocnego wyroku w sprawie p. Dyrektora R. Nawrockiego.

 

Radny p. K. Grzywacz poprosił Dyrektora Domu Pomocy Społecznej p. R. Nawrockiego o doprecyzowanie
swojego oświadczenia, ze względu na to, że umorzenie może mieć  różną  formę.  Dodał,  że warunkowe
umorzenie postępowania w znaczeniu prawa karnego oznacza winę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  powiedział,  że  Rada  Powiatu  nie  zatrudnia  p.  Dyrektora  R.
Nawrockiego  i  nie  jest  sędzią.  Zarząd  Powiatu  z  całą  pewnością  poinformuje  Radę  o  dalszym  toku
postępowania w tej sprawie na następnej sesji.

 

Etatowy Członek Zarządu p. D. Majcherek złożył wniosek o przełożenie dyskusji w powyższym temacie na
kolejną  sesję  Rady  Powiatu  oraz  o  zaproszenie  na  nią  autora  zamieszczonego  w  tygodniku  „Nowiny
Wodzisławskie” artykułu 
pt. „Dyrektor winny ale…”, p. Rafała Jabłońskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że jego wniosek nie zostanie zrealizowany, ponieważ
Rada nie jest właściwa do zatrudniania i odwołania p. Dyrektora R. Nawrockiego. Jeżeli ponowny wniosek
zostanie złożony, to ustosunkuje się do niego.

 

Ad. 11

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował radnych, że „Nauczycielem Roku” w plebiscycie
„Nowin Wodzisławskich” został radny p. G. Kamiński.

 



Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel  złożyła sprawozdanie z delegacji  na Benefis Wojciecha
Korfantego w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice, który odbył się dnia 22 maja 2009 roku w
Katowicach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z pismami w sprawie:
„II Wiosennego Mityngu Nauczycieli  i  Pracowników Szkół Ponadgimnazjalnych, Pracowników Starostwa i
Radnych Powiatu Wodzisławskiego”,
szkolenia pt. „Wizerunek kandydata na radnego w oczach jego potencjalnego elektoratu”, 
informacji na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło Prezydium Rady Powiatu w czasie od
ostatniej sesji. Informacja ta stanowi załącznik nr 23 do protokołu,
harmonogramu posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu.

Ad. 12

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

 

 

Protokołowała:

Agnieszka Kolus

                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                 mgr inż. Eugeniusz Wala


