
Protokół nr XXXI/09 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 19 lutego 2009 roku

 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 19 lutego 2009 roku o godz. 1400. 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 27 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 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 XXX sesji Rady Powiatu.

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

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski i oświadczenia radnych.

7.     Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2008 rok: 

a)    Powiatowego Zarządu Dróg, 

b)    Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami, 

c)     Powiatowego Urzędu Pracy.

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)    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, 

b)    przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
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  oraz  za  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski”,

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

d)    ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego, 



e)   przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin  i Powiatów,

f)      wyrażenia  opinii  i  poparcia  inicjatywy  utworzenia  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w
Raciborzu kierunku kształcenia  w zakresie rolnictwa. 

9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

10.   Informacje bieżące.

11.   Zamknięcie obrad XXXI sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  wniósł  do  porządku  obrad  autopoprawkę,  polegającą  na
wykreśleniu  pkt  8  b),  dotyczącego  rozpatrzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Regulaminu
wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  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 oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku pracy nauczycieli  w  szkołach i  placówkach  oświatowych
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski”. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala wniósł autopoprawki
na podstawie pisma Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2009 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.

 

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 XXX sesji Rady Powiatu.

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

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski i oświadczenia radnych.

7.     Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2008 rok: 

a)    Powiatowego Zarządu Dróg, 

b)    Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami, 

c)    Powiatowego Urzędu Pracy.

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)    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, 

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

c)    ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego, 

d)   przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

e)   wyrażenia opinii i poparcia inicjatywy utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa. 



9.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

10.   Informacje bieżące.

11.  Zamknięcie obrad XXXI 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 24 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosów przeciwnych nie było.

 

Protokół  Nr  XXX/09 z  obrad sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 stycznia 2009 roku został
przyjęty.

 

Ad. 4

Starosta Powiatu p. J. Rosół przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej
sesji,  które  stanowi  załącznik  nr  3  do  protokołu,  a  także informację  na  temat  przetargów i  udzielanych
zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5

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

 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad. 6

Radny  p.  J.  Żywina  nawiązał  do  informacji  z  działalności  Zarządu  Powiatu  w  latach  2006  –  2008,
zamieszczonych w wydaniu specjalnym „Wieści Powiatowych”. Powiedział, że jego wypowiedź będzie miała
charakter  oświadczenia  i  refleksji,  w związku z  czym  nie oczekuje  żadnych konkretnych odpowiedzi  na
ewentualne  pytania,  które  zada.  Zapytał,  dlaczego  radni  dopiero   w  dniu  sesji  styczniowej  otrzymali
sprawozdanie z działalności Zarządu, skoro połowa obecnej kadencji Rady Powiatu i Zarządu upłynęła 27
listopada 2008 roku. Było więc sporo czasu, aby móc przesłać materiał do radnych, żeby mogli oni spokojnie
się z nim zapoznać i go przeanalizować. Zapytał także, dlaczego w tej informacji całkowicie pominięto rolę i
miejsce  Rady Powiatu,  jej  Komisji  oraz  radnych.  Radny  p.  J.  Żywina  powiedział,  że  przychyla  się  do
wypowiedzi radnego p. I. Serwotki z poprzedniej sesji i proponuje wydanie krótkiej, pisemnej informacji na
temat tego, co zrobiła Rada Powiatu i jej Komisje w przeciągu połowy swojej kadencji. Dodał również, iż w
sprawozdaniu nie ma żadnej wzmianki o tym, że niektóre sprawy były inicjatywą  poprzedniego Zarządu,
która  jest  kontynuowana  przez  Zarząd  obecny.  Powiedział,  że  nie  chce  i  nie  będzie  licytował  się  na
poszczególne przedsięwzięcia, ale zadania i dokonania Zarządu Powiatu można było w sposób obiektywny
podzielić, ocenić i docenić. Powiedział także, że nie zgadza się np. z tym, iż dzięki wyłącznym staraniom
obecnego Zarządu, pod koniec ubiegłego roku rozpoczął swoją działalność Zakład Aktywności Zawodowej w



Wodzisławiu  Śl.  Radny  p.  J.  Żywina  powiedział,  że  nie  zgadza  się  także  z  fragmentem  informacji
zatytułowanej  „Koncepcje  funkcjonowania  szpitali”.  Prawdą  jest,  że  Zarząd od początku  swojej  kadencji
zajmował  się  tą  kwestią,  ale  jak  do tej  pory koncepcje te nie przyniosły żadnych efektów.  Zdanie takie
podziela również Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala, przedstawiając je w lokalnej prasie. Radny p. J.
Żywina  nawiązując  do  informacji  zawartej  na  pierwszej  stronie  „Wieści  Powiatowych”,  która  mówiła  o
zrealizowaniu  od  listopada  2006  roku  przez  Zarząd  ponad  50  zadań  inwestycyjnych  i  remontowych,
zawnioskował do Zarządu Powiatu  o przygotowanie zestawienia dotychczas zrealizowanych przez niego
zadań inwestycyjnych i remontowych.

 

Ad. 7 a)
Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Zarządu  Dróg  za  2008  rok,  stanowiące  załącznik  nr  5  do
protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane
przez  Komisję  Organizacyjno  –  Prawną  oraz  Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska,
natomiast Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła Sprawozdanie.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2008
rok.

 

Ad. 7 b)
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami za 2008 rok, stanowiące
załącznik nr 6 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane
przez  Komisję  Organizacyjno  –  Prawną  oraz  Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska,
natomiast Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła Sprawozdanie.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami za 2008 rok.

 

Ad. 7 c)
Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Urzędu  Pracy  za  2008  rok,  stanowiące  załącznik  nr  7  do
protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Promocji, Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy, natomiast
Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się i przyjęła Sprawozdanie.



 

Dyrektor PUP p. A. Słotwińska – Plewka powiedziała, że Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy za 2008 rok jest prawdopodobnie ostatnim sprawozdaniem traktującym o dobrej sytuacji  na rynku
pracy.  Powiedziała,  że poza całkiem niezłą  koniunkturą  gospodarczą  na rynku lokalnym, na stosunkowo
niskie bezrobocie na terenie Powiatu Wodzisławskiego wpłynęło także to, iż PUP pracował w nieco innych,
ulepszonych  pod  względem  usług  rynku  pracy warunkach.  Warunki  lokalowe  natomiast  są  bardzo  złe.
Sytuacja  jeszcze  mocniej  się  pogorszyła  w  ubiegłym  roku,  kiedy  wystąpiła  konieczność  dostosowania
działalności Urzędu do standardów określonych w rozporządzeniu ministra, m.in. o konieczności utworzenia
nowych  miejsc  pracy,  co  wiąże  się  z  jeszcze  większym  zatłoczeniem  lokalu.  Kilka  osób  z  Referatu
Poradnictwa Zawodowego pracuje w pomieszczeniach udostępnionych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie przy ul. Wałowej. Związane to było z potrzebą połączenia systemu komputerowego w Urzędzie z
systemem w PCPR, co niesie  za  sobą  ogromne koszty.  P.  Dyrektor  dodała,  iż  w ubiegłym roku doszły
również dodatkowe zadania związane m.in. z obsługą środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych  czy  dodatkowe  zadania  dotyczące  pośrednictwa  pracy.  P.  A.  Słowińska  –  Plewka
powiedziała także, że wiele osób ubiegało się o środki finansowe z przeznaczeniem na otwarcie własnej
działalności. Rozporządzenie nakazuje poufność w załatwiania tego typu spraw, niestety warunek ten nie
jest spełniany ze względu na zatłoczenie panujące w pomieszczeniach Urzędu. Aktualna sytuacja na rynku
pracy, gdzie bezrobocie wzrasta jest kolejnym argumentem, który daje podstawę do tego, aby warunki, w
których  obecnie pracują  urzędnicy PUP uległy poprawie.  Powiat  Wodzisławski zamieszkuje ok. 150 tys.
mieszkańców, z czego ok. 100 tys. jest w wieku produkcyjnym. Teoretycznie każdy z mieszkańców może
kiedyś  zapukać  do  drzwi  PUP –  u.  Dodała,  że  dla  ludzi,  którzy  stracili  pracę,  warto  stworzyć  warunki
odpowiadające standardom europejskim,  a pracownikom odpowiedni  komfort  pracy.  Dyrektor  PUP p.  A.
Słowińska –  Plewka poprosiła  radnych,  aby poparli  działania  Zarządu,  po to,  by  można było  zapewnić
odpowiednie lokum dla PUP.

 

Etatowy  Członek  Zarządu  p.  D.  Majcherek  powiedział,  że  zjawisko  bezrobocia  ponownie  zaskoczyło
wszystkich. Jego rozmiar, szybki wzrost i groźne skutki przybrały charakter dramatyczny. Dodał, że radnym
Powiatu Wodzisławskiego nie może być obojętne w jakich warunkach człowiek żyje i czy może realizować
swoje powołanie. Utrata pracy lub niemożność jej znalezienia jest przyczyną głębokiej frustracji i poczucia
zawodu życiowego oraz krzywdy osobistej i społecznej. Bezrobocie jest jednym z podstawowych czynników
dezintegrujących  współczesną  rodzinę  polską.  Brak  pracy  zarobkowej  prowadzi  często  do  jej  rozbicia.
Powiedział, że społeczne nauczanie Kościoła ujmuje bezrobocie przede wszystkim jako problem moralny i
duchowy symptom panującego w społeczeństwie nieporządku moralnego i zakłócenia właściwej hierarchii
wartości. W dążeniu do przezwyciężenia stwarzanego przez bezrobocie dramatu, konieczne jest łączenie
rozwiązań systemowych z intensywną pracą na rzecz odnowienia moralności społecznej. Bezrobocie nie jest
problemem  jednej  grupy  społecznej,  dotyczy  ono  wszystkich.  P.  D.  Majcherek  dodał,  że  praca  jest
warunkiem rozwoju samego człowieka. Kościół naucza, że bezrobocie jest nieładem moralnym, a więc w
walce z nim należy przede wszystkim skupić się na kształtowaniu właściwych postaw etycznych i odwołać
się  do  solidarnego  zaangażowania  wszystkich  podmiotów  mających  udział  w  życiu  społeczno  –
gospodarczym. Bezrobocie rodzi patologie i staje się przyczyną destabilizacji rodziny. Bezrobotni potrzebują
natychmiastowej i konkretnej pomocy społeczeństwa i Kościoła. Tylko osoba bezrobotna wie doskonale, że
to nie wymiar ekonomiczny, a wymiar duchowy jest tym najtrudniejszym elementem, który trzeba przełamać,
aby przywrócić człowieka do pracy. Potrzebne są do tego trzy kroki: widzieć problem, ocenić go i działać.
Powiedział,  że koncepcji  poprawy sytuacji  lokalowej  PUP było  kilka.  Pierwszą  była  rozbudowa budynku
dotychczasowego  PUP –  u  poprzez  nadbudowę  kolejnego  piętra.  Jednak  z  uwagi  na  ograniczenie  w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie otrzymano zezwolenia na nadbudowę. Kolejnym
pomysłem była adaptacja budynku na os. Piastów w Wodzisławiu Śl., w którym dawniej funkcjonował żłobek
i  ostatnią  koncepcją  było  przystosowanie  budynku policji  na  os.  1  Maja  w Dzielnicy  Wilchwy.  Żadna z
koncepcji nie doszła póki co do skutku. Etatowy Członek Zarządu p. D. Majcherek zaapelował do radnych o
próbę zrealizowania zadania dotyczącego budowy nowego lokum dla PUP poprzez np. naświetlenie tematu
włodarzom miast i gmin, z których się wywodzą.

 

Rada Powiatu Przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2008 rok.

 

Ad. 8 a)



§        Projekt uchwały 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 8 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
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 24 radnych. Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr XXXI/370/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego 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 jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 8 b)

§        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 10 do protokołu.

 

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

 

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 XXXI/371/2009 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
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 8 c)
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 12 do
protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany



przez Komisję  Rewizyjną,  Komisję  Edukacji,  Kultury i  Sportu,  Komisję  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Sportu,
Komisję Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja
Organizacyjno – Prawna nie wydała opinii, zgłaszając szereg uwag do projektu uchwały, natomiast Komisja
Budżetu  i  Finansów  wydała  pozytywną  opinię  warunkując  ją  pozytywnym  rozpatrzeniem  zgłoszonego
wniosku.

 

Z upoważnienia Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu p. D. Malińska zgłosiła
autopoprawkę  do  Załącznika  nr  2  do  projektu  uchwały,  w  sprawie  ustanowienia  sztandaru  Powiatu
Wodzisławskiego, polegającą na skreśleniu w § 1 pkt 3, a co za tym idzie pkt 4 stałby się pkt 3. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do radnych o naniesienie poprawek.

 

Radny p. L. Bizoń  powiedział,  że podtrzymuje wniosek Komisji  Budżetu i  Finansów złożony do Zarządu
Powiatu w dniu 17 lutego 2009 roku, który nie został uwzględniony w całości, a dotyczący wykreślenia w
Załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego,  w § 2 w
pkt 3 zwrotu „w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady”.

 

Radny p.  J.  Żywina powiedział,  że warto  byłoby gdyby Zarząd Powiatu  przeanalizował  wszystkie uwagi
zgłoszone przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Budżetu i Finansów, dotyczące ww. projektu
uchwały i po ich przeanalizowaniu i uwzględnieniu, Rada Powiatu ponownie rozpatrzyłaby projekt uchwały
na sesji marcowej. Dodał, że w miejscach, które wymagają ponownego wystąpienia do Komisji Heraldycznej
oraz  nowej  opinii  rzeczoznawcy,  Komisja  Organizacyjno  –  Prawna  rezygnuje  z  wniesionych  uwag  i
wniosków. P. J. Żywina dodał, że na posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Prawnej na 7 członków Komisji za
wnioskiem głosowało 5 członków, 1 członek był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosowania. 

 

Radny p.  L.  Bizoń  zaproponował,  aby § 1 pozostawić  bez zmian,  natomiast  w § 2 zobowiązać  Zarząd
Powiatu do opracowania Regulaminu używania sztandaru Powiatu Wodzisławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że Komisja Organizacyjno – Prawna zaproponowała,
aby  Regulamin  używania  sztandaru  Powiatu  Wodzisławskiego  pozostał,  ale  tylko  ramowo,  natomiast
ceremoniał związany ze sztandarem miałby opracować Zarząd Powiatu.

 

Etatowy Członek Zarządu p.  D.  Majcherek powiedział,  że póki  co,  nie wie jakie  uwagi  wniosła Komisja
Organizacyjno  –  Prawna.  Poza  tym,  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu  Wodzisławskiego,  zabierać  głos  w
sprawie projektu uchwały w pierwszej kolejności mogą ci przewodniczący komisji, które opiniowały projekt
uchwały. Komisja Organizacyjno – Prawna żadnej opinii nie wydała, a Komisja Budżetu i Finansów wydała
opinię pozytywną, ale po uprzednim uwzględnieniu przez Zarząd jej wniosków. Powiedział, że należałoby
najpierw przedstawić wnioski i propozycje zmian wnoszonych przez Komisję Budżetu i Finansów oraz przez
Komisję Organizacyjno – Prawną tak, aby wszyscy radni wiedzieli nad czym mają pracować. Poza tym 5 na
7 Komisji Rady Powiatu wydało opinię pozytywną do projektu uchwały, o którym mowa.

 

Radny p. J. Żywina powiedział, że w poprzedniej swojej wypowiedzi konkretnych wniosków nie przedstawił,
ponieważ intencją Komisji Organizacyjno – Prawnej było to, żeby wrócić do dyskusji nad projektem uchwały
po  zebraniu  i  usystematyzowaniu  wszystkich  wniosków  oraz  po  wykluczeniu  tych,  których  nie  trzeba
rozpatrywać.  Dodał,  że  wtedy  można  będzie  ponownie  podjąć  dyskusję  nad  projektem  uchwały  na
posiedzeniu Komisji Organizacyjno - Prawnej, a następnie przekazać ją do rozpatrzenia radnym na sesji w
miesiącu marcu.  Radny p. J.  Żywina dodał,  że Komisja Organizacyjno – Prawna na swoim posiedzeniu
zaproponowała wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian:
skreślić oznaczenie „§ 1”, 



w pkt 1 słowa „w miejscu do tego przeznaczonym”, zastąpić słowami „w miejscu wskazanym przez Starostę”,
zgodnie z autopoprawką Zarządu skreślić pkt 3,
w pkt 4 słowa „za właściwe przechowywanie sztandaru odpowiada Sekretarz Powiatu” zastąpić słowami „za
właściwe przechowywanie sztandaru odpowiada Starosta względnie Zarząd, jednocześnie pkt 4 wprowadzić
w miejsce pkt 3,
w § 2 w pkt 3 wykreślić słowa: „w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady”,
skreślić oznaczenie „§ § 2,3,4” oraz zapis „Ceremoniał Pocztu Sztandarowego”,
dodać kolejne pkt. o następującym brzmieniu: 

§  „drzewce sztandaru jest dwudzielne, wykonane z drewna toczonego, połączone tuleją metalową. Długość
drzewca wraz ze zwieńczeniem (głowicą) wynosi …,

§  dopuszcza się możliwość przyozdabiania sztandaru szarfą koloru biało – czerwonego lub kirem,

§  poczet sztandarowy składa się z 3 osób wyznaczonych przez Starostę Powiatu,

§   Ceremoniał Pocztu Sztandarowego określi Starosta Powiatu”.

 

Wicestarosta p. T. Skatuła powiedział, że Rada Powiatu w styczniu 2008 roku wydała pozytywną opinię do
wzoru  sztandaru  Powiatu  Wodzisławskiego  kierując  ją  do  Komisji  Heraldycznej,  która  odesłała  wzór
sztandaru w takiej samej formie. Niezrozumiałe w takim razie jest to, dlaczego prowadzona jest polemika na
temat Załącznika nr 1 do projektu uchwały, o którym mowa, a który zawiera wzór sztandaru. Zwrócił również
uwagę na to, iż Wiceprzewodnicząca Rady  p. K. Szymiczek na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w imieniu Przewodniczącego Rady wniosła o wykreślenie w projekcie uchwały słów:
„w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady”. 7 na 8 członków Komisji nie wyraziło na to zgody, argumentując
swoją decyzję faktem, iż w następnej kadencji, nowy przewodniczący może chcieć mieć udział w decyzjach
o których mowa w § 2 w pkt 3. Wicestarosta p. T. Skatuła dodał, że należy uszanować decyzje 5 Komisji,
które wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. Zaproponował także poddanie pod głosowanie projektu
uchwały w jego pierwotnej wersji, a następnie projektu uchwały z jego ewentualnymi zmianami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  powiedział,  że  gdyby  zastosował  się  do  propozycji  swojego
Przedmówcy,  złamałby Statut  Powiatu  Wodzisławskiego,  ponieważ  należy poddawać  pod  głosowanie  w
pierwszej  kolejności  wnioski  najdalej  idące,  a na końcu projekt  uchwały z poprawkami. Dodał  także,  że
Komisja Organizacyjno – Prawna nie zgłosiła żadnych poprawek do Załącznika nr 1 do projektu uchwały, o
którym mowa wyżej.

 

Radny  p.  K.  Grzywacz  powiedział,  że  jeżeli  obowiązek  opracowania  Regulaminu  używania  sztandaru
Powiatu  Wodzisławskiego  zostanie  nałożony  na  Zarząd  Powiatu,  to  zostaną  przekroczone  jego
kompetencje,  ponieważ  decydować  o  tym  kiedy  i  w  jakich  okolicznościach  sztandar  ma  być  używany,
powinna Rada Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego przez Komisję
Organizacyjno  –  Prawną,  dotyczącego  rozpatrzenia  przez  Radę  Powiatu  projektu  uchwały  w  sprawie
ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego na sesji w miesiącu marcu. W głosowaniu udział wzięło
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 15 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się  od
głosu.

 

Wniosek nie został przyjęty.

 

Radny p. L. Bizoń zgłosił wniosek dotyczący wykreślenia z projektu uchwały § 2 i powierzenia opracowania
Regulaminu używania sztandaru Powiatu Wodzisławskiego Zarządowi Powiatu w drodze zarządzenia.



 

Radca prawny p.  A.  Miera – Spyra powiedziała,  że zgodnie z art.  3 ustawy o odznakach i  mundurach,
„jednostki  samorządu  terytorialnego  mogą  ustanawiać,  w  drodze  uchwały  organu  stanowiącego  danej
jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole” [Dz.U. z 1978 r., Nr 31, poz. 130 ze
zm.]. Powiedziała, że istnieje wątpliwość czy przeniesienie części tych kompetencji na Zarząd nie zostanie
potraktowane  przez  organ  nadzoru  jako  delegacja  kompetencji  nie  znajdująca  umocowania  w  ustawie.
Istnieją takie uchwały, gdzie tego typu delegacje mają miejsce, ale są to uchwały podejmowane przez rady
na terenie innych województw, gdzie występuje inna praktyka organów nadzoru. 

 

Wicestarosta p. T. Skatuła przypomniał, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów, który był rozpatrywany na
posiedzeniu Zarządu dotyczył tylko dwóch kwestii, a mianowicie:
wykreślenia w § 1 pkt 3, który to zapis został przez Zarząd uwzględniony jako autopoprawaka do projektu
uchwały,
wykreślenia w § 2 w pkt 3 zwrotu „w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady”.

Radny  K.  Grzywacz  powiedział,  że  jego  stanowisko  dotyczące  niemożności  przekazywania  pewnych
kompetencji Zarządowi, potwierdziła p. Mecenas Miera - Spyra. Dodał, że jeśli Rada zaakceptuje wniosek
Radnego p. L. Bizonia, to wówczas upoważni ona Zarząd do tego, aby opracował taki regulamin używania
sztandaru, w którym zobowiąże Przewodniczącego do różnych innych czynności.

 

Etatowy Członek Zarządu p. D. Majcherek powiedział, że po głosowaniu wniosku Komisji Organizacyjno –
Prawnej, zgodnie ze statutem Powiatu Wodzisławskiego powinna być głosowana druga część wniosku, który
wysunęła Komisja Budżetu i Finansów, a później wnioski poszczególnych radnych.

 

Przewodniczący Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  powiedział,  że  w  takim  przypadku  zostałby  złamany Statut,
ponieważ nie ma obowiązku poddawania pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosków Komisji, później
wniosków poszczególnych radnych, ale zaczynając od najdalej idących, niezależnie od tego, przez kogo
zostały  złożone.  Dodał,  że  najdalej  idącym  wnioskiem,  był  wniosek  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej,
następnie wniosek Radnego p. L. Bizonia oraz druga część wniosku Komisji Budżetu i Finansów, która nie
została uwzględniona przez Zarząd. 

 

Radny p. L. Bizoń powiedział, że mimo, iż nie jest przekonany co do argumentów p. Mecenas, wycofuje swój
wniosek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania drugiej części wniosku zgłoszonego
przez Komisję Budżetu i Finansów, dotyczącego wykreślenia w Załączniku nr 2 do projektu uchwały w § 2 w
pkt  3  słów:  „w  uzgodnieniu  z  Przewodniczącym  Rady”.  W  głosowaniu  udział  wzięło  26  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 15 radnych, 9 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

 

Wniosek został przyjęty.

 

Przewodniczący Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  zaproponował  dopisanie  do  Załącznika  nr  1  przed  słowami
„Sztandar Powiatu Wodzisławskiego” słowa: „Wzór”. Zarząd Powiatu przyjął propozycję jako autopoprawkę
do projektu uchwały.

 



Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego wraz z wniesionymi poprawkami. W głosowaniu udział
wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  22  radnych,  5  radnych  wstrzymało  się  od  głosu,  głosów
przeciwnych nie było.

Uchwała  Nr  XXXI/372/2009 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie  ustanowienia  sztandaru  Powiatu
Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 8 d)

§        Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Organizacyjno – Prawną, Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu, Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Sportu, Komisję Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku
Pracy oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W głosowaniu udział wzięło
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych
nie było.

Uchwała  Nr  XXXI/373/2009  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu
Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr
15 do protokołu.

 

 Ad. 8 e)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii i poparcia inicjatywy utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Raciborzu kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa, stanowiący załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu oraz Komisję Organizacyjno – Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
opinii  i  poparcia inicjatywy utworzenia  w Państwowej  Wyższej  Szkole Zawodowej  w  Raciborzu kierunku
kształcenia  w zakresie rolnictwa.  W głosowaniu udział  wzięło  27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Uchwała Nr XXXI/374/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia opinii i poparcia inicjatywy
utworzenia  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w  Raciborzu  kierunku  kształcenia  w  zakresie
rolnictwa została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu.



 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że wobec braku zapytań i interpelacji radnych, punkt
staje się  bezprzedmiotowy.  Natomiast  w związku z  zapytaniem Radnego p.  I.  Serwotki,  które  padło na
poprzedniej sesji, a dotyczące tego, czy Przewodniczący Rady zamierza wydać nowe czasopismo odnośnie
połowy kadencji  Rady,  Przewodniczący Rady Powiatu  E.  Wala  odpowiedział,  że  w związku z  wymianą
okładki „Wieści Powiatowych” i  związaną z tym zmianą treści, nie ma potrzeby wydawania dodatkowego
czasopisma.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z pismami  w sprawie:
przyjęcia przez Sejmik Województwa Śląskiego rezolucji w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha
Korfantego. Pismo to stanowi załącznik nr 18 do protokołu,
informacji na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło Prezydium Rady Powiatu w czasie od
ostatniej sesji. Informacja ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu,
harmonogramu posiedzeń Komisji w miesiącu marcu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał również  radnym, że dnia 30 kwietnia mija termin
składania oświadczeń majątkowych.

 

Ad. 11

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zamknął obrady XXXI
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16 30.

 

Protokołowała:

Agnieszka Kolus                                     

                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                     /.../ mgr inż. Eugeniusz Wala


