Protokół Nr XXXII/09
z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 26 marca 2009 roku

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 26 marca 2009 roku o godz. 14.00. 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 26 radnych. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Ponadto w sesji
uczestniczyli goście.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że porządek obrad sesji został dostarczony radnym
wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.

Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Powiatu.

4.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXI sesji.

5.

Interpelacje i zapytania radnych.

6.

Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Sprawozdanie z działalności za 2008 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych mu
jednostek.
8.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2008 roku oraz realizacji uchwał Nr
XV/161/2000 i Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego.
9.

Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)
zatwierdzenia zmian w statucie 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 Wodzisławiu Śląskim”,
c) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d) przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i
placówkach opiekuńcz – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo –
wychowawczych”,
e)

wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu „Eurostypendium drogą do

dyplomu” w ramach Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
f)
powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego udzielania pomocy dzieciom w zakresie terapii
integracji sensorycznej (SI) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku, dla
której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik w 2009 roku,
g) zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
h)
zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2009 rok,
i)
zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2009 rok (dot. podziału środków finansowych pochodzących z rozliczenia roku
budżetowego 2008).
10.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

11.

Informacje bieżące.

12.

Zamknięcie obrad XXXII 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 XXXII/09 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 19 lutego 2009r. został przyjęty.

Ad. 4
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu z obrad
XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o przetargach stanowi załącznik nr 3 do protokołu z
obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 5
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że w okresie międzysesyjnym
wpłynęła żadna interpelacja.

nie

Radna p. Krystyna Smuda – zapytała jakie kroki podjął Zarząd Powiatu w celu rozwiązania zaistniałego
konfliktu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach pomiędzy dyrekcją a kadrą
pedagogiczną. Konflikt może wywoływać zdumienie wśród radnych, gdyż na sesji przy omawianiu rocznego
sprawozdania z działalności placówek oświatowych, słyszeliśmy słowa pochwały, uznania, a także dobrej
współpracy Wydziału Oświaty z dyrekcjami placówek oświatowych. Według niej Rada Powiatu została nieco
uśpiona sukcesami i niedostrzegła rosnącego niezadowolenia w relacjach dyrekcja – grono pedagogiczne.

Stwierdziła ponadto, iż po zapoznaniu się ze skargą można odnieść wrażenie, iż konflikt trwał już dużo
wcześniej i szkoda, że wcześnie nie pracowano nad uzdrowieniem tej sytuacji. Podziwia postawę
nauczycieli, którzy z wielką determinacja (jednak w granicach obowiązującego prawa oświatowego) chcą
dokonać zmian. Dlatego oczekują w krótkim czasie zdecydowanego stanowiska Zarządu Powiatu, gdyż w
przeciwnym razie sytuacja w omawianej szkole może stać się nie do zniesienia.

Radny p. Grzegorz Kamiński – poprosił o uzyskanie informacji na temat budowy „Orlika” przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach.

Ad. 6
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

Ad. 7
Sprawozdanie z działalności za 2008 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych mu
jednostek, stanowi załącznik nr 4 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

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

Dyrektor PCPR p. Irena Obiegły – powiedziała, że rok 2008 był kolejnym rokiem w realizacji Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, jak również Powiatowego Programu Wspierania Osób
Niepełnosprawnych, gdyż te dwa dokumenty są niejako drogowskazem zadań, które przyszło realizować w
oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, jak również w innych aktach wykonawczych do ww. ustaw. Rok 2008 był bardzo ważny
w działalności powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Właśnie w roku 2008 PCPR
otrzymało nową siedzibę na ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl. w centrum Miasta, jak również przeniesienie
na ul. Wałową 30 Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego. Ponadto w grudniu powstał zakład
pracy dla 15 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Następną ważną sprawą była modernizacja Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Ponadto Dom
Dziecka uruchomił mieszkanie chronione – pierwsze takie w naszym Powiecie. Powiedziała, że PCPR i
jednostki organizacyjne ściśle współpracują z wieloma instytucjami, a także z I LO w Wodzisławiu Śląskim w
zakresie wolontariatu uczniów w DPS w Gorzycach, a także innych placówkach pomocy prowadzonych
przez Powiat Wodzisławski.

Radna p. Jolanta Otawa – podziękowała za przygotowanie rzetelnego sprawozdania, a ponadto zapytała,
jakie warunki muszą spełnić rodzice biologiczni, aby dziecko mogło do nich wrócić? Ponadto zapytała czy
rodzice uczestniczą w terapii zajęciowej, aby mogli na nowo stworzyć rodzinę dla dziecka? Czy śledzi się los
dziecka, które wróciło pod opiekę rodziców biologicznych?

Dyrektor PCPR p. Irena Obiegły – stwierdziła, że są to nieliczne przypadki, kiedy dziecko trafia po opiekę
rodziców biologicznych. Współpraca PCPR w tym zakresie jest bardzo ścisła z Powiatowym Ośrodkiem
Adopcyjno – Opiekuńczym. Pracownicy ww. placówek przygotowują spotkania. Spotkania, ustala sąd i
odbywają się na terenie Ośrodka, podczas których obecny jest psycholog lub pedagog. Opinię oddaje się do
sądu rodzinnego i do takiej rodziny przychodzi kurator, który sprawdza te dane. Jeżeli są prawdziwe to
dziecko powraca do rodziców biologicznych. Jednak w takim przypadku PCPR nie ma prawa kontrolować tej
rodziny, ale do tego celu sąd wyznacza kuratora. Ponadto stwierdziła, ze rodzice biologiczni uczestniczą w
terapiach jednak jest to niewielki procent.

Członek Zarządu p. D. Majcherek – powiedział, że statystyka i cyfry to jedno, a codzienna misja i serce to
druga rzecz, którą wkładają pracownicy pomocy społecznej w codzienną pracę. Dlatego na ręce Dyrektor
PCPR złożył podziękowanie i kwiaty, za pracę na rzecz drugiego człowieka.

Dyrektor PCPR p. Irena Obiegły – podziękowała ze życzenia i stwierdziła, że w lutym minęło dziesięć lat od
stworzenia PCPR. Pomoc społeczna w Powiecie Wodzisławski jest na wysokim poziomie. Istnieje system
wsparcia dla osób potrzebujących.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie z
działalności za 2008 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych mu jednostek.

Ad. 8
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2008 roku oraz realizacji uchwał Nr
XV/161/2000 i Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego stanowi załącznik nr 5 do protokołu z obrad
XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że Komisja Organizacyjno – Prawna,
Komisja Zdrowia (…) oraz Komisja Infrastruktury zapoznały się z tym sprawozdaniem i nie wniosły uwag.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie z
wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2008 roku oraz realizacji uchwał Nr XV/161/2000 i Nr
XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 9a
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” stanowi załącznik nr 6 do protokołu z
obrad XXXII 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 22
radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXXII/375/2009 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 7 do protokołu z obrad XXXII 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 Wodzisławiu Śląskim” stanowi załącznik nr 8 do
protokołu z obrad XXXII 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 Śląskim”. W głosowaniu wzięło
udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXXII/376/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim” została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Ad. 9c
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 10 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Zdrowia (…) oraz Komisji Promocji (…) 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, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXXII/377/2009 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 11 do protokołu z obrad XXXII
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 9d
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach
opiekuńczo – wychowawczych” stanowi załącznik nr 12 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu

Wodzisławskiego.

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

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do
głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i
placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem
głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w
szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” została podjęta i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 9e
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu
„Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego stanowi załącznik nr 14 do protokołu z obrad XXXII sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.

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

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do
głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do
projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w
partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych.
Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXXII/379/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
przez Powiat Wodzisławski do projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 –
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 9f
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego udzielania pomocy dzieciom w

zakresie terapii integracji sensorycznej (SI) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik w 2009 roku stanowi załącznik nr 16 do
protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

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

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do
głosowania projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego udzielania pomocy
dzieciom w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik w 2009 roku. W głosowaniu
wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było.
Uchwała Nr XXXII/380/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powierzenia Miastu Rybnik zadania
publicznego udzielania pomocy dzieciom w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI) realizowanego przez
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
w 2009 roku została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Ad. 9g
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 stanowi załącznik nr 18 do protokołu z
obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

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

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do
głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. W głosowaniu wzięło udział
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXXII/381/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany
zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2009 została podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Ad.9h
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 20 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

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

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w
sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za
przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXXII/382/2009 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 21 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 9i
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok (dot. podziału środków finansowych pochodzących z rozliczenia roku
budżetowego 2008) stanowi załącznik nr 22 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że opinie wszystkich Komisji Rady
Powiatu Wodzisławskiego są pozytywne.

Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół – powiedział, że w Sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu od
ostatniej sesji był zapis, iż Zarząd zrezygnował z projektu „Moje boisko Orlik 2012”. Przyczyną zaistniałej
sytuacji był kosztorys, w którym projekt został wyceniony drożej niż przewidywano o około 370.000 zł.
Jednak dzisiaj po spotkani z Klubem radnych SIL, Zarząd podjął decyzję o podtrzymaniu realizacji ww.
projektu, ze świadomością zaciągnięcia kredytu na brakujące środki po rozstrzygnięciu przetargu. W związku
z tym wniósł o podjęcie uchwały, która została dostarczona radnym w materiałach sesyjnych.

Radny p. Grzegorz Dziewior – stwierdził, że nie pojawiłby się ten problem gdyby nie błędny kosztorys
wstępny o około 30% i na przyszłość należałoby precyzyjnej szacować przygotowywane projekty.
Zasugerował, iż generalnie projekty dot. budowy stadionów „Orlik” szacowane są na koszt 1.500.000 zł.

Radny p. Grzegorz Kamiński – podziękował za decyzję w sprawie przystąpienia do projektu „Moje boisko
Orlik 2012”, gdyż wpłynie to dobrze na rozwój młodzieży.

Radny p. Leszek Bizoń – powiedział, ze projekt „Moje boisko Orlik 2012” jest pozycją najbardziej dyskusyjną
w omawianej uchwale, jednak jeżeli podejmiemy tę uchwałę to postawimy Zarząd Powiatu przed faktem
realizacji ww. projektu. Dlatego zapytał jaki będzie wyglądał dalszy proces odnośnie finalizacji ww. projektu?

Wicestarosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła – odnosząc się do słów radnego p. G. Dziewiora, zwrócił uwagę, iż
faktem jest, że trudno wybudować stadion „Orlika” w kwocie 1.000.000 zł., ale są również pewne odstępstwa
i my mieliśmy zapewnienie projektanta, że stadion będzie w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i nie trzeba
będzie budować całej dodatkowej infrastruktury. Jest przygotowany wniosek, który zostanie skierowany wraz
z kosztorysem do Ministerstwa Kultury poprzez Urząd Marszałkowski i rozpoczyna się procedura realizacji
projektu „Moje boisko Orlik 2012”.

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 26 radnych. Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/383/2009 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 23 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 10
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół – powiedział, że sprawy projektu „Moje boisko Orlik 2012” nie będzie
omawiał, bo sprawa wyjaśniła się w toku dzisiejszej dyskusji. Natomiast w sprawie zapytania radnej p. K.
Smuda poinformował, że Zarząd podjął decyzję o powierzeniu stanowiska dla czterech dyrektorów. Jak
wymagają procedury Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału Oświaty do przedłożenia stosownych opinii,
które są potrzebne do podjęcia decyzji. Jedną z procedur jest opinia rad pedagogicznych i w przypadku
Dyrektor p. R. Gryt opinia była negatywna. W związku z powyższym Zarząd oczekuje na opinię Kuratorium
Oświaty w Katowicach, której na dzień dzisiejszy nie ma. Powiedział, że Zarząd spotkał się z
przedstawicielami Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Rydułtowach oraz z Dyrektorem. Decyzja nie została
jeszcze podjęta, w związku z brakiem opinii z Kuratorium. Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie. Ponadto w
tej sprawie wpłynęła skarga do Kuratorium i będzie przez Kuratorium jako organ merytoryczny rozpatrywana.

Radna p. Krystyna Smuda – podziękowała Staroście za wyczerpującą odpowiedź. Jednak źródłem konfliktu
jest wybór Dyrektora po upływie kadencji. Ustawa o systemie oświaty mówi, że są dwie możliwości
wyłonienia dyrektora – za pomocą konkursu lub powierzenia. Radni przychylają się do przeprowadzenia
konkursu, który jest obiektywny,
a z wypowiedzi Starosty wynikało, iż taka możliwość jest
rozpatrywana. Dlatego wszyscy mogą być z tej decyzji usatysfakcjonowani.

Radna p. Bożena Rączka – poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Wodzisławskiego, po zapoznaniu się na swoim posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 roku z artykułem Nowin
Wodzisławskich pt. „Nauczyciele oskarżają przełożonych” oraz ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału
Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. p. Edyty Glenc uważa, że należy bardzo wnikliwie
zbadać sprawę konfliktu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rydułtowach.
Komisja wstrzymuje się z zajęciem ostatecznego stanowiska do czasu wydania opinii w tej sprawie przez
Śląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto sugeruje, aby w celu uzdrowienia sytuacji panującej w placówce
skorzystać jak najszybciej z pomocy mediatora zewnętrznego.

Ad. 11
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że w dniu 17 marca 2009 roku wpłynęło
pismo do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, a pismo przekazali Państwo Anna, Krystian i Tadeusz Firut. Ww.
pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Pismo
zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej jako adresata. Ponadto Przewodniczący Rady p. E. Wala
skierował to pismo do Komisji Organizacyjno – Prawnej do wiadomości, gdyż ta Komisja zajmowała się
także tą sprawą. Stanowisko i opinia Komisji Organizacyjno – Prawnej zostały przekazane Komisji
Rewizyjnej. Przypomniał także, ze komisje podlegają Radzie Powiatu i to Rada Powiatu jest organem, który
podejmuje decyzje, także w omawianej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Otawa – przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma
Państwa Firut. Opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – stwierdził, iż stanowisko Komisji Rewizyjnej pokrywa się

ze stanowiskiem Biura Prawnego Starostwa. Dlatego wobec braku głosów w dyskusji, jeżeli nie usłyszy
głosów sprzeciwu uzna, iż należy zobowiązać Przewodniczącego Rady Powiatu do przesłania wniosku
Państwa Firut do rozpatrzenia Staroście Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z kompetencjami, jak również
zobowiązać do poinformowania zainteresowanych.
Wobec braku głosów sprzeciwu, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala będzie postępował, według ww.
zasad.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – zapoznał radnych z następującymi pismami:
- postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, który pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji
z dniem 31 sierpnia 2009r. Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul.
Traugutta 32,
- Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji w SPZOZ w Rydułtowach Oddziału Otolaryngologicznego, w
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 likwidacji:
Poradni Lekarza POZ i Pediatrycznej, Poradni Neurologicznej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni
Ginekologicznej, Poradni Neurologii Dziecięcej oraz Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci,
- Wojewody Śląskiego w sprawie składania oświadczeń majątkowych,
- informacją dla radnych Powiatu Wodzisławskiego dotyczącą stosowania interpretacji Izby Skarbowej w
Katowicach,
- Starosty Powiatu informującym o „Turnieju Samorządowców w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Starosty
Powiatu Wodzisławskiego” zaplanowanym na dzień 18 kwietnia 2009 roku,
- Archidiecezji Katowickiej dotyczącym Dni Skupienia dla Samorządowców zaplanowanym na dzień 4
kwietnia 2009 roku,
- harmonogramem posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu w miesiącu kwietniu br.,
- informacją imprezach i spotkaniach, w których udział wzięło Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej
sesji. Ww. informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Ad. 12
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XXXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 16.00.

Protokołowała
Małgorzata Jezusek
Przewodniczacy Rady
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