
Protokół  nr XXXIII/ 09

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu  30 kwietnia  2009 roku

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 kwietnia  2009 roku o godz. 15.00. 

Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w  Wodzisławiu Śląskim.

 

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane  quorum.  W  momencie  rozpoczęcia  obrad  obecnych  było  22  radnych,   a  w  trakcie  obrad
frekwencja wzrosła  do  26  radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  powitał  gości  biorących  udział  w  sesji:
Burmistrza  Miasta  Rydułtowy p.  Kornelię  Newy,  Przewodniczącego Rady  Miasta  Rydułtowy  p.  Henryka
Wojtaszka,  Prezesa  Izby  Gospodarczej  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  Mariana  Oślizło,   Wiceprezesa  Izby
Gospodarczej  p.  Jana   Porembskiego,  Dyrektora  Izby  Gospodarczej  p.  Sebastiana  Meisnera.  Powitał
również dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów i
mieszkańców Powiatu. 

 

Ad. 2 

Porządek obrad XXX sesji przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.      Przedstawienie porządku obrad. 

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXII  sesji Rady Powiatu.

4.       Wręczenie nagrody specjalnej  przyznanej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez Kapitułę  Konkursu
„WAWRZYNY”. 

5.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXII sesji.  

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Wnioski i oświadczenia radnych.

8.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2008 oraz podjęcie uchwały w
sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu: 

a)      sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok,

b)      opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok,

c)     opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz w sprawie udzielenia    absolutorium,

d)    opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,



e)      dyskusja,

 f)      uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu  z wykonania budżetu Powiatu za
2008 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.

9.      Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)     przyznania dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu kardiomonitora,

b)     dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Oddziału
Otolaryngologicznego,

c)      dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach” polegającego  na   likwidacji   Poradni
Lekarza    POZ    oraz     Poradni   Pediatrycznej  w   Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w
Rydułtowach  przy  ul. Strzelców 

           Bytomskich 11,

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

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

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

g)     dokonania  przekształcenia  w   strukturze  organizacyjnej  samodzielnego publicznego  zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą  „ Zespół  Opieki Zdrowotnej   w  Rydułtowach” polegającego  na  likwidacji  Poradni
Neurologii  Dziecięcej  oraz  Poradni  Zaburzeń i   Wad   Rozwojowych   Dzieci  w  Przychodni  Rejonowo   –
Specjalistycznej  Nr  2 w    Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

h)     wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Pszowie, przy ulicy Traugutta 32, z Zespołu
Szkół  Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32 i jej likwidacji, 

i)       ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności usamodzielnianych wychowanków za pobyt w
mieszkaniu chronionym,

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

10.  Przedstawienie  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Powiatowym  Domu Dziecka w Gorzyczkach :

a)      wystąpienie  pokontrolne Komisji Rewizyjnej,

b)     uchwała w sprawie przyjęcia wniosków z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  Rady Powiatu
Wodzisławskiego  kontroli  w  Powiatowym  Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

11.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

12.   Informacje bieżące. 

13.   Zamknięcie obrad XXXIII sesji.



 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poprosił  o podanie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku obrad. 

Wniosków   ww.  sprawie  nie  było,  zatem  Przewodniczący  Rady  stwierdził,   że  Rada  Powiatu  będzie
obradować na podstawie porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. 

 

Ad. 3

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

W  głosowaniu  udział  wzięło  22  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  22  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było. 

Protokół Nr XXXII /09  z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 marca   2009r. został przyjęty.

 

Ad.  4 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował zebranych, że  Zarząd Izby Gospodarczej
w  Wodzisławiu  Śl.  przyznał  Powiatowi  Wodzisławskiemu  nagrodę   specjalną  „  Wawrzyn”,  a  następnie
poprosił Prezesa Izby p. Mariana Oślizło o zabranie głosu. 

 

Prezes  Izby Gospodarczej   p.  Marian  Oślizło  powiedział,  że  od kilku  lat  corocznie   Izba  Gospodarcza
przyznaje  nagrody  „Wawrzyny”  w  różnych  kategoriach.  Nagrody  te  przyznawane  są  przede  wszystkim
przedsiębiorcom,  firmom,  instytucjom  i  organizacjom   wyróżniającym  się  w  naszym  regionie.  Kapituła
konkursu przyznała tegoroczny  „Wawrzyn” w kategorii  nagroda specjalna  Powiatowi  Wodzisławskiemu.
Nagroda  została  przyznana   za  całokształt  działań  na  rzecz  przedsiębiorców  oraz   rozwoju
przedsiębiorczości w naszym Powiecie.  Jest ona wyrazem żywych więzi  Powiatu z Izbą Gospodarczą i jej
członkami.  Prezes  podziękował  za  popularyzację  działalności  Izby  Gospodarczej  jak   i  inicjatyw
gospodarczych podejmowanych  w szczególności   celem  rozwoju  prywatnej  działalności  gospodarczej.
Dodał, że jest to także nagroda za  wspólną realizację projektu „ Pomysł na sukces”, którego efekty  w wielu
dziedzinach   podniosły  poziom   wiedzy  przedsiębiorców  jak  również  poziom   przygotowania  samych
pracodawców. Projekt pokazał, że Powiat jest zdolny i przygotowany do realizacji zadań w zakresie pomocy i
współpracy z przedsiębiorcami naszego regionu.  Na koniec  podziękował  za  działania  Powiatu  na rzecz
przedsiębiorców, pogratulował nagrody i złożył życzenia dalszej owocnej współpracy. 

 

Następnie w imieniu  Kapituły przyznawania  nagrody  „Wawrzyn”,   Zarządu i  wszystkich członków  Izby
Gospodarczej  w Wodzisławiu Śl.  Prezes Izby  p.  Marian Oślizło   wręczył  nagrodę  Staroście Powiatu p.
Jerzemu Rosołowi.

 

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół, który powiedział, że nagroda specjalną „Wawrzyny”
jest  zaszczytnym wyróżnieniem   dla Powiatu Wodzisławskiego. W imieniu całego Powiatu oraz własnym
zapewnił,  że  dołożone  zostaną  wszelkie  starania,  aby dalsze  działania  przyczyniły  się  do  rozwoju  Izby
Gospodarczej zrzeszającej pracodawców i kupców Powiatu. Dodał, że Rada i Zarząd Powiatu są gotowe  na
zacieśnienie   dalszej  współpracy.  Ponadto  wyraził   uznanie  dla  wszystkich,  którzy  przyczyniają  się  do
rozwoju powiatu. 

 



Z kolei głos zabrała Burmistrz Miasta Rydułtowy p. Kornelia Newy. Powiedziała, że mieszkańcy Rydułtów z
satysfakcję  przyjęli  informację  o  przyznaniu  Staroście  Powiatu  Wodzisławskiego  p.  Jerzemu  Rosołowi
honorowego odznaczenia samorządowca 10 - lecia. Powiedziała, że działalność samorządowa Starosty to
nie  tylko  10  letni  okres  jego  pracy w Powiecie  Wodzisławskim,  to  również  jego działania  od  początku
demokratycznej  samorządności. Gratulując wyróżnienia złożyła również podziękowania za wszystkie lata
współpracy,  jaka  łączy  samorządy  Rydułtów  i  Powiatu  Wodzisławskiego.  Oceniła,  że  lata  współpracy
kształtowały  się  w   klimacie  przyjaźni,  opierały  się  na  życzliwości  i  spolegliwości.  Wyraziła  również
przekonanie, że w dalszym ciągu współpraca układać  się  będzie ku pożytkowi wszystkich mieszkańców
Rydułtów,  a  tym  samym  mieszkańców  Powiatu  Wodzisławskiego.  Złożyła  również  życzenia  dalszych
sukcesów  zawodowych  jak również pomyślności w życiu osobistym.

 

Z kolei głos zabrał Przewodniczący Rady  Miasta  Rydułtowy p. Henryk Wojtaszek, który w imieniu Rady
dołączył się do życzeń złożonych przez Burmistrza p. K. Newy. 

 

Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół powiedział, że życzenia przekazane przez władze Rydułtów sprawiły mu
wielką  radość,  tym bardziej  że  złożone zostały  przez p.  K.  Newy,  z  którą  współpracował  w  Zarządzie
Powiatu przez okres I kadencji Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że obecnych jest  na sali 26 radnych, a
swoją nieobecność na sesji zgłosił p. Ireneusz Serwotka. 

Następnie przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 5 

Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  przedstawił sprawozdanie  z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
XXXII sesji. Sprawozdanie jest załącznikiem nr  2 do protokołu.  

Następnie przedstawił informację w sprawie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe  postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego od ostatniej sesji. 

Informacja jest załącznikiem nr 3  do protokołu. 

 

Ad. 6

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

Interpelacji i pytań złożonych na sesji nie było. 

 

Ad. 7

Wniosków  i oświadczeń  radnych nie było. 

 

Ad. 8a)

Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego  z  wykonania  budżetu  Powiatu  za  2008  rok  jest
załącznikiem nr 4  do protokołu.



 

W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół.  Powiedział, że ustawa z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz RIO
rocznego  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  20  marca  roku
następnego po roku budżetowym. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wypełnił  nałożony nań  obowiązek  i
wymagane dokumenty zostały przekazane zarówno organowi stanowiącemu, jak i kontrolnemu. Przedłożone
po obrady Rady Powiatu  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok opiera się na danych zawartych w
sprawozdaniach  budżetowych  oraz  na  informacjach  przekazanych  przez  dysponentów  środków
budżetowych. Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok został przyjęty w dniu 20 grudnia  2007 roku.
Po stronie dochodów zaplanowano osiągnięcie kwoty  87.458.227 zł, a po stronie wydatków zaplanowano
kwotę  86.800.597  zł.  W  procesie  planowania  budżetowego  przyjęto  konstrukcję  budżetu  z   nadwyżkę
budżetową, w którym planowane wydatki były mniejsze od planowanych dochodów o 657.630 zł. Kwotę tę
zabezpieczono na spłatę  rat  kapitałowych od zaciągniętych  przez Powiat  w latach ubiegłych kredytów i
pożyczek. W toku wykonywania budżetu plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok zwiększono
do kwoty 96.706.542 zł. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 103.735.113 zł. Wykonanie budżetu za
2008 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą 100.528.257 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą
102.631.005 zł. Dodatkowo w rozliczeniu budżetu Powiatu za 2008 rok uwzględniono środki finansowe w
kwocie 7.279.479,80 zł. stanowiące przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków, jak
i z pożyczki zaciągniętej z WFOŚ w Katowicach. Natomiast na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w
latach ubiegłych kredytów i  pożyczek przeznaczono kwotę  657.029 zł.  stanowiącą  rozchody budżetowe.
Uwzględniając  osiągnięte dochody  i przychody pomniejszone o dokonane wydatki i rozchody saldo budżetu
Powiatu Wodzisławskiego za 2008 rok  jest  dodatnie i  zamyka się  kwotą  4.519.103,19 zł.  Sprawozdanie
opisowe, jak i statystyczne sprawozdania budżetowe były przedmiotem badań RIO w Katowicach. Organ
nadzoru wydał   pozytywną,  bez jakichkolwiek  uwag opinię   o  przedłożonym sprawozdaniu  z wykonania
budżetu za 2008 rok. 

W imieniu  Zarządu Powiatu Starosta zwrócił  się  do Rady Powiatu o  przyjęcie sprawozdania  wykonania
budżetu za 2008 rok i udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.

 

Ad. 8b)

Skarbnik  Powiatu  p.  Mariusz  Rakowski  –  przedstawił  opinię  Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu
Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok. 

Uchwała  Nr  4100/V/21/2009  z  dnia  3  kwietnia  2009  roku  V  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie opinii  o  przedłożonym przez Zarząd Powiatu  Wodzisławskiego
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 8c)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Jolanta Otawa – przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu oraz w sprawie udzielenia absolutorium. Ww. opinia stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

 

Ad. 8d)

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. Krystyna Szymiczek  – przedstawiła opinię Składu Orzekającego RIO
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

Uchwała  Nr  4100/V/15/2009  z  dnia  31  marca   2009  roku  V  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

 

Ad. 8e)



Głosów w dyskusji nie było.

 

Ad. 8 f)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za
2008 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu jest załącznikiem  nr 8 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza  Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Rewizyjną  i  Komisję  Organizacyjno  –
Prawną oraz Zarząd Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  26  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  26  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXXIII/384/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego
tytułu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  złożył  Zarządowi  Powiatu  gratulacje  w  związku  z
udzieleniem przez Radę Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2008. 

 

Następnie  głos  zabrał  Starosta  Powiatu  p.  Jerzy Rosół   -  który powiedział,  że  Zarząd Powiatu  wyraża
wdzięczność Radzie Powiatu za wysoką ocenę pracy Zarządu. Dodał, że  wspólna praca z Radą Powiatu
przełożyła się  na osiągnięte efekty.  Podziękował  za zaufanie wyrażone w akcie głosowania,  jak również
zapewnił,  że Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań,  aby rok 2009 był  również  pozytywny dla Powiatu
Wodzisławskiego, chociaż wiadome jest iż będzie to rok trudny.              

 

 

Ad. 9 a)

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  Wojewódzkiemu Szpitalowi  Chorób  Płuc  im.  dr  Alojzego
Pawelca  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu  kardiomonitora  wraz  z  uzasadnieniem   jest
załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Budżetu i Finansów.



 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  22  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  22  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXXIII/385/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie przyznania dotacji Wojewódzkiemu
Szpitalowi  Chorób  Płuc  im.  dr  Alojzego  Pawelca  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zakupu
kardiomonitora została podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 11 protokołu

 

Ad. 9b) 

Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/386/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Oddziału  Otolaryngologicznego  została  podjęta
jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik  nr 13  protokołu

 

Ad. 9c) 



Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach” polegającego
na   likwidacji   Poradni   Lekarza   POZ   oraz    Poradni  Pediatrycznej   w  Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej  Nr 2 w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców  Bytomskich 11 wraz z uzasadnieniem  jest
załącznikiem nr 14  do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/387/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na   likwidacji    Poradni    Lekarza    POZ   oraz   Poradni
Pediatrycznej    w  Przychodni  Rejonowo –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy   ul.  Strzelców
Bytomskich 11 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 15 do  protokołu

 

Ad. 9 d) 

Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej    w  Rydułtowach”
polegającego na likwidacji  Poradni Neurologicznej  w Przychodni   Rejonowo  – Specjalistycznej  Nr 2 w
Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem



uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/388/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na   likwidacji Poradni Neurologicznej w Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik  nr 17  protokołu.

 

Ad. 9e) 

Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej    w  Rydułtowach”
polegającego   na   likwidacji   Poradni Otolaryngologicznej   w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2
w Rydułtowach przy  ul.  Strzelców Bytomskich  11  wraz z  uzasadnieniem  jest  załącznikiem  nr  18  do
protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.

                        

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/389/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego   w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na    likwidacji    Poradni  Otolaryngologicznej  w  Przychodni
Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy   ul.  Strzelców  Bytomskich  11  została  podjęta
jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 19   protokołu

 

Ad. 9 f) 

Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej   samodzielnego
publicznego  zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji Poradni Ginekologicznej w Przychodni   Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy
ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 20  do protokołu. 



 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/390/2009 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie  dokonania   przekształcenia   w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na  likwidacji  Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy  ul. Strzelców Bytomskich 11 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 21  do  protokołu

 

Ad. 9 g) 

Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej   samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą   „Zespół   Opieki  Zdrowotnej    w   Rydułtowach”
polegającego  na likwidacji  Poradni  Neurologii  Dziecięcej  oraz  Poradni  Zaburzeń i  Wad Rozwojowych
Dzieci  w  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  2  w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11
wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 22 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 



Uchwała Nr XXXIII/391/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie dokonania  przekształcenia  w
strukturze   organizacyjnej   samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą   „Zespół
Opieki Zdrowotnej   w  Rydułtowach”  polegającego na  likwidacji  Poradni  Neurologii  Dziecięcej  oraz
Poradni  Zaburzeń i  Wad Rozwojowych   Dzieci  w  Przychodni  Rejonowo –  Specjalistycznej  Nr  2  w
Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik  nr 23 protokołu.

 

Ad. 9 h) 

Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Pszowie,  przy ulicy
Traugutta 32, z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32 i jej likwidacji wraz z
uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 24 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  Edukacji,  Kultury i  Sportu  oraz Komisję
Organizacyjno – Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/392/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego   w  sprawie  wyłączenia  szkoły  o  nazwie
Technikum Uzupełniające w Pszowie,  przy ulicy Traugutta 32,  z Zespołu  Szkół   Ponadgimnazjalnych w
Pszowie przy ulicy Traugutta 32 i jej likwidacji została podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 25 do   protokołu

 

Ad. 9 i) 

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  usamodzielnianych
wychowanków za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  wraz  z  uzasadnieniem   jest  załącznikiem  nr  26  do
protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Budżetu i
Finansów.

 



Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXXIII/393/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia  odpłatności  usamodzielnianych  wychowanków  za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  została
podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do   protokołu

 

Ad. 9 j)

Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia  2008  r. w sprawie
budżetu Powiatu  Wodzisławskiego   na  2009  rok   wraz  z uzasadnieniem jest załącznikiem  nr 28  do
protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt  uchwały został  pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję  Edukacji,  Kultury i  Sportu  oraz Komisję
Budżetu i Finansów.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/394/2008  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 jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 29 do  protokołu

 

Ad. 10

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej  p.  Jolanta  Otawa  poinformowała,  że w dniach 10 i  24  luty 2009 r.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Powiatowym  Domu Dziecka w Gorzyczkach. Zakres kontroli



dotyczył  systemu  zatrudniania  i  wynagradzania  pracowników   PDD.  Przedmiotem  kontroli  była
dokumentacja formalno – prawna to jest  statut,  regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, instrukcja
obiegu  kontroli  dokumentów  oraz  inne  akty  prawne  regulujące  funkcjonowanie  jednostki.  Dokonano
częściowej analizy zgodności z prawem dokumentów kadrowo – płacowych, podstaw prawnych zatrudniania
i  wynagradzania  pracowników  oraz  dokonano   przeglądu  wybranych  dokumentów  akt  osobowych  i
związanych z wynagradzaniem pracowników. 

 

Ad. 10 a) 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej  stanowiące załącznik  nr
30 do protokołu. 

 

Ad. 10 b)  

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia wniosków z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
Wodzisławskiego  kontroli   w  Powiatowym  Domu Dziecka  w Gorzyczkach wraz z uzasadnieniem jest
załącznikiem nr 31  do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej. 

Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany przez Komisję  Zdrowia  i  Pomocy Społecznej,  Komisję
Organizacyjno – Prawną oraz Zarząd Powiatu. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały. 

W głosowaniu   nad projektem uchwały udział  wzięło  23 radnych.  Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXXIII/395/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego   w  sprawie  przyjęcia  wniosków  z
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w  Powiatowym  Domu
Dziecka  w Gorzyczkach została podjęta jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik nr 32 do  protokołu.

 

Ad. 11 

Nie odnotowano. 

 

 

Ad. 12 



W punkcie tym głos zabrał radny p. Grzegorz Dziewior, który przekazał Przewodniczącemu Rady  puchar
oraz dyplom za zajęcie I miejsca w turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego.

 

Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół poinformował o obchodach 3 majowych, których organizatorem jest Powiat i
zaprosił radnych do wzięcia udziału w uroczystościach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował,  że do udziału w uroczystościach  3 majowych
otrzymał zaproszenia z Miasta Pszowa i Gminy Gorzyce. Ze względu na  odbywające się w tym samym
czasie uroczystości powiatowe  skierował do zapraszających  stosowne pisma  o swojej absencji w tych
obchodach.  Zachęcił  również  radnych do  udziału w obchodach święta  na terenie ww. gmin. Następnie
przedstawił  informacje  o  uroczystościach  i  imprezach,  w  których  brali  udział  Przewodniczący  Rady  i
Wiceprzewodniczące Rady. Informacja jest  załącznikiem  nr  33 do protokołu.

Poinformował  o  wyjazdach  służbowych  Przewodniczącego   Rady  (udział  w  uroczystym  przekazaniu
samochodów strażackich w Pszczynie w dniu 30.03.2009r.  oraz wyjazd do Urzędu Wojewódzkiego w dniu
16.04.2009 – złożenie zeznania majątkowego) 

 i  Wiceprzewodniczącej p. K. Szymiczek  (udział w konferencji na temat 10 lecia samorządu w Tarnowskich
Górach w dniu 20.04.2009r.) 

Następnie przedstawił: 

- zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej  pielgrzymce samorządowców w dniu 12.05.2009r.,

- zaproszenie Poseł p. I. Kloc  do udziału  w konferencji w sprawie stanu wsi i rolnictwa w dniu 11 .05.2009r.,

- harmonogram posiedzeń komisji stałych na miesiąc maj.

Poinformował również, że  następna  sesja odbędzie się  w dniu 28 maja  br. o godz. 15.00. 

 

Ad. 13

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala zamknął  obrady
XXXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16.30. 

 

Protokołowała 

Krystyna Kuczera. 

 

                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                          /.../ mgr inż. Eugeniusz Wala


