Protokół nr XXX/ 09
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 29 stycznia 2009 r.

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 stycznia 2009 roku o godz. 14.00.
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 23 radnych, a w trakcie obrad
frekwencja wzrosła do 25 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji udział wzięli dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu, pracownicy Starostwa i
przedstawiciele mediów.

Opierając się na przepisie § 20 ust. 2 Statutu Powiatu Wodzisławskiego Przewodniczący Rady Powiatu p.
Eugeniusz Wala przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu p. Edycie Cogiel.

Ad. 2
Porządek obrad XXX sesji przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Powiatu.

4.

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

5.

Interpelacje i zapytania radnych.

6.

Wnioski i oświadczenia radnych.

7.

Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu na 2009 rok - podjęcie uchwały.

8.

Sprawozdanie Starosty Powiatu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2008 rok.

9.

Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :

a) powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi
położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
b) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu
Śląskim do realizacji projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu
Wodzisławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2,

c) udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., na nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego,
opisanej w księdze wieczystej KW Nr 59315W,
d) dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2009 środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
e)
zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,
f) zmiany uchwały Nr XI/135/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
g)
zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu
Wodzisławskiego na 2009 rok.

Powiatu

10. Zatwierdzenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok – podjęcie uchwały.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacje bieżące.
13. Zamknięcie obrad XXX sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p.
zmianę porządku obrad.

Edyta Cogiel

poprosiła o podanie ewentualnych wniosków o

Wniosków ww. sprawie nie było, zatem Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Ad. 3
Wiceprzewodnicząca Rady p. E. Cogiel poinformowała, że protokół został przygotowany i
wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie Powiatu. Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.
Protokół Nr XXIX /08 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 8 stycznia 2009r. został przyjęty.

Ad. 4
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIXI sesji zostało złożone na piśmie,
radni otrzymali sprawozdanie przed rozpoczęciem sesji.
Sprawozdanie jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Następnie Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół przedstawił informację w sprawie prowadzonych
Starostwo Powiatowe postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego od ostatniej sesji.

przez

Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ponadto Starosta poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczyli w uroczystej sesji
Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji X – lecia samorządowego Województwa Śląskiego.

Następnie zwrócił się o udzielenie głosu Sekretarz Powiatu p. Grażynie Durczok, która zgodnie z
ustaleniami z poprzedniej sesji przedstawiła zmiany w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych.
Informacja jest załącznikiem nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła
żadna interpelacja.
Następnie głos zabrał radny p. Grzegorz Kamiński, który powiedział, że otrzymał pismo członków
Integracyjnego Klubu Sportowego „Bushido”, przedstawiające trudności jakie napotykają
osoby
niepełnosprawne w załatwianiu spraw w placówce terenowej NFZ w Rybniku.
Następnie przedstawił interpelację w sprawie uruchomienia w Wodzisławiu Śląskim placówki Narodowego
Funduszu Zdrowia – sekcji obsługi ubezpieczonych.
Interpelacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu.

Z kolei głos zabrał radny p. Ireneusz Serwotka, który odniósł się do treści wydania specjalnego „Wieści
Powiatu Wodzisławskiego”, jakie radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad. Na podstawie zamieszczonej
informacji z działalności Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w latach 2006-2008 zapytał, czy w związku z
upływem połowy kadencji wzorem Zarządu również Rada Powiatu wyda materiał informacyjny o
dokonaniach. Stwierdził, że na podstawie treści materiału sądzić można, iż w Powiecie działa tylko Zarząd,
bowiem nie można dostrzec informacji dotyczącej działalność Rady Powiatu.
Kontynuując swoją wypowiedź podkreślił, że Zarząd Powiatu na podstawie rozwiązań formalno - prawnych
realizuje zadania określone przez organ stanowiący. Dodał, że Zarząd nie działa w oderwaniu od Rady
Powiatu, jego działalność opiera się na uchwałach podjętych przez Radę. Powiedział również, że w trakcie
okresu uwzględnionego w informacji skład Zarządu Powiatu uległ zmianie.
Zwrócił się o odpowiedź na pytanie, czy jest planowane przygotowanie i wydanie materiału które podsumuje
działalność Rady Powiatu na półmetku kadencji.

Ad. 6
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

Ad. 7
Projekt uchwały
w
sprawie Przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2009 rok
uzasadnieniem jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel
uchwałodawczą Przewodniczącego Rady Powiatu.

poinformowała, że projekt uchwały jest

wraz z

inicjatywą

Poinformowała również, że Zarząd Powiatu jak również wszystkie komisje Rady Powiatu pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
dotyczącą ujednolicenia zapisu określającego organ stanowiący w ten sposób, aby w każdym przypadku
zapis brzmiał „Rada Powiatu”. Powyższa zmiana dotyczy pozycji 20.

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/361/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie Przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu
na 2009 rok została podjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. J. Rosół informując, że jako Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku zgodnie z ustawowym wymogiem przedłożył sprawozdanie z działalności
Komisji za 2008 rok. Sprawozdanie jest załącznikiem nr 8 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady p. E. Cogiel stwierdziła, że radni otrzymali sprawozdanie w materiałach
sesyjnych i zapytała o ewentualne zapytania czy tez głosy w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady p. E. Cogiel stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.

Ad. 9
a) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego
i zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 9 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą w
przedmiotowej sprawie wystąpił Zarząd Powiatu.
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Organizacyjno – Prawna oraz Komisja
Budżetu i Finansów wydały pozytywne opinie o projekcie uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/362/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Rydułtowy zadania publicznego zarządzania
drogami powiatowymi położonymi
w
granicach
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych została
podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

b) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Starostwo
Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju
gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki,
Priorytet VIII, Działanie 8. 1. 2 wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 11 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel
przedmiotowej sprawie wystąpił Zarząd Powiatu.

poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą

w

Komisja Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja
Organizacyjno – Prawna wydały pozytywne opinie o projekcie uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/363/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
przez Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu „Impuls do
zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2 została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., na
nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego, opisanej w księdze wieczystej KW Nr 59315W
wraz z
uzasadnieniem jest załącznikiem nr 13 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel
przedmiotowej sprawie wystąpił Zarząd Powiatu.

poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą w

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu i Finansów wydały pozytywne opinie o projekcie uchwały.

oraz

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/364/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl., na nieruchomości
Powiatu
Wodzisławskiego, opisanej w
księdze
wieczystej KW Nr 59315W została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

d)
Projekt uchwały w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu
Wodzisławskiego na rok 2009 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 15 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel
przedmiotowej sprawie wystąpił Zarząd Powiatu.

poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą

w

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów wydały pozytywne opinie o projekcie
uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/365/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych
w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2009 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wodzisławski została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

e) Projekt uchwały w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego
wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 17 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel
przedmiotowej sprawie wystąpił Zarząd Powiatu.

poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą w

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Organizacyjno – Prawna
projekcie uchwały.

wydały pozytywne opinie o

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/366/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski
oraz inna jednostka samorządu terytorialnego, została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/135/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27
września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w
Wodzisławiu Śląskim
wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 19 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel
przedmiotowej sprawie wystąpił Zarząd Powiatu.
Komisja
uchwały.

Rewizyjna

oraz

Komisja

poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą

Organizacyjno

–

w

Prawna wydały pozytywne opinie o projekcie

Następnie Sekretarz Powiatu p. Grażyna Durczok przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały, które
wprowadzone zostały na wniosek Komisji Organizacyjno – Prawnej. Autopoprawki dotyczyły :
- § 29 pkt. 12 „ Biuro Rady i Zarządu” zapis „komisji stałych” zmienia się na zapis w brzmieniu
„komisji Rady Powiatu” i na podstawie powyższej poprawki zmienia się punkt 1 ppkt. 1 w brzmieniu jak
wyżej,
- wprowadza się nowy schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego, w którym następuje uściślenie
zapisów dotyczących podległości wyłącznie komórek organizacyjnych, które funkcjonują w Starostwie
Powiatowym.

W dyskusji radny p. Ireneusz Serwotka – przedstawił swoje wątpliwości w kwestii określenia „najwyższe
kierownictwo”, prosząc o uzasadnienie stosowania tego pojęcia.

Sekretarz Powiatu p. G. Durczok – odpowiedziała, że określenie związane
zarządzania jakością ISO 9001-2000, w którym stosuje się takie pojęcie.

jest z systemem

Starostwo Powiatowe jest jednostką posiadającą odnowiony certyfikat systemu zarządzania jakością.

Radna p. Krystyna Smuda – zapytała, czy zmiany które zostały przedstawione w projekcie uchwały wiążą się
z utworzeniem dodatkowych stanowisk pracy, a tym samym koniecznością wyasygnowania środków na ich
sfinansowanie. Jeśli tak, to w jakiej wysokości i czy środki te zostały zaplanowane w budżecie Powiatu na
rok bieżący.

Sekretarz Powiatu p. G. Durczok – odpowiedziała, że zmiany organizacyjne dostosowane są do połączenia
zadań Biura Rady i stanowiska obsługi Zarządu Powiatu , co nie rodzi skutków finansowych. Zapisy
związane z rozwinięciem zadań Wydziału Strategii (..) dotyczą zmian, które spowodują wzrost wydatków
osobowych, ponieważ zarządzeniem Starosty powołane zostaną dwa referaty na bazie zatrudnionych już
osób, a dodatkowo wydział zostanie wzmocniony w jednym z referatów ( informacji) o stanowisko
kierownika.
W budżecie na rok bieżący zostały zaplanowane środki finansowe.

Innych głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/367/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XI/135/2007 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

g) 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 21 do
protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel poinformowała, że projekt uchwały przedstawiony został z
inicjatywy Zarządu Powiatu.
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Budżetu i Finansów wydały pozytywne
opinie o projekcie uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.

Uchwała

Nr XXX/368/2009 Rady Powiatu

Wodzisławskiego w sprawie zmiany

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

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

W tym momencie Wiceprzewodnicząca

Rady Powiatu p. E. Cogiel ogłosiła przerwę w obradach.

Ad. 10
Po zakończeniu przerwy przewodniczenie obradom przejął Przewodniczący Rady p. E. Wala, który
przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 23 do protokołu.

Przewodniczący Rady p. E. Wala, poinformował, że projekt uchwały przedstawiony został z inicjatywy
Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Powiatu oraz Komisja Organizacyjno – Prawna, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja

Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Komisja Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy wydały pozytywne opinie o projekcie
uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W obecności
25 radnych w głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr XXX/369/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2009 rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 11
Starosta Powiatu p. J. Rosół – w nawiązaniu do interpelacji p. G. Kamińskiego w sprawie utworzenia w
Powiecie Wodzisławskim placówki terenowej NFZ powiedział, że niezwłocznie zostaną podjęte działania w
tym kierunku i dołożone zostaną wszelkie starania, aby placówka NFZ została utworzona w naszym
Powiecie. Dodał, że kwestie lokalowe nie powinny stanowić problemu w tym przedsięwzięciu.
O przebiegu prac i efektach podjętych działań Rada Powiatu będzie poinformowana.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – w odpowiedzi na zapytanie p. I. Serwotki powiedział, że do tej
pory nie miał możliwości zapoznania się z treścią wydania specjalnego „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”
rozdanych przed rozpoczęciem obrad, natomiast na podstawie opinii przedstawianych przez radnych
sądzić należy, iż wątpliwości radnego są uzasadnione i w tej sprawie będzie rozmawiał z Zarządem.
Ponadto stwierdził, że w chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć, czy ukaże się wydanie poświęcone
działalności Rady co uzależnione jest również od radnych i dodał, że sprawa wyjaśni się na sesji lutowej.

Starosta Powiatu p. J. Rosół – w powyższej sprawie powiedział, że wielu radnych wnosiło, aby opracowany
został materiał dotyczący działalności Rady i Zarządu za okres pierwszej połowy kadencji. Uważa, iż nie
należy oddzielać spraw Zarządu od Rady Powiatu i dodał, że Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym
Rady, stąd też przedstawione osiągnięcia to nie tylko zasługa Zarządu. Przedstawiony materiał świadczy o
tym, że wszyscy razem pracowali na ten sukces.
Powiedział, że przygotowano odpowiednią ilość egzemplarzy „Wieści Powiatu Wodzisławskiego” i są one
dostępne dla radnych. Tą drogą radni uczestnicząc w zebraniach wiejskich będą mogli przedstawić i
przekazać mieszkańcom Powiatu informacje zawarte w przygotowanym materiale.

Radny p. I. Serwotka - stwierdził, że podane zostały dwie sprzeczne informacje, mianowicie Przewodniczący
Rady powiedział, że temat podniesiony zostanie na sesji lutowej co uznał za dobry prognostyk, natomiast
wypowiedź Starosty zmierza do tego, że radni mają propagować działania Zarządu. Jest to na pewno
ważne, lecz jego zdaniem należy uwzględnić, że Rada w bieżącej kadencji też pracuje i określenie kadencji

dotyczy Rady. Kadencja Zarządu nie musi trwać 4 lata, stąd też prosi aby uwzględniać działalność Rady, a
nie tylko podawać informacje, że to co zostało zrobione to tylko osiągnięcia Zarządu.

Starosta Powiatu p. J. Rosół - zwracając się do radnego p. I. Serwotki powiedział, że jego wypowiedź nie
zawierała żadnych podtekstów, Zarząd nie uzurpuje sobie wyłączności na wszystkie dokonania. Stwierdził,
że jeśli jest sprawa, o której mówił Przewodniczący( dotycząca wydania informacji ), uważa że nie ma
problemu, aby ją zrealizować. Następnie poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przystąpiła
do czynności nad przeprowadzeniem analizy stanu bezpieczeństwa i możliwości jego poprawy. W tym celu
przygotowana została ankieta wzorowana na ankiecie opracowanej w poprzedniej kadencji. Ankieta
rozprowadzona zostanie również przez internet i inne media, spodziewać się należy, że w terminie 15
lutego będzie dostępna, zaś radni którzy będą zainteresowani tą sprawą otrzymają ankietę na następnej
sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił pisma w następujących sprawach :
- pismo Komisji Rewizyjnej dot. przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach,
- pismo Zarządu Powiatu o wystąpieniu do Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego o niezamieszczanie w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego uchwały Nr XXVIII/348/2008 z
dnia 28 grudnia 2008 r.,
- pismo Towarzystwa Wiedzy Rolniczej w sprawie podjęcia procedury utworzenia wydziału rolnictwa w
PWSZ w Raciborzu, informując, że pismo przekazuje do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu prosząc o
ewentualne wypracowanie projektu uchwały,
- pismo Instytutu Prawnego PAN o rozpoczęciu przyjęć na studia podyplomowe w kierunku prawno –
samorządowym.
Poinformował również o uroczystościach i imprezach,
Wiceprzewodniczące Rady.

w

których brali udział Przewodniczący Rady

i

Informacja jest załącznikiem nr 25 do protokołu.
Ponadto przedstawił harmonogram posiedzeń komisji stałych
następna sesja odbędzie się w dniu 19 lutego br. o godz. 14.00.

na miesiąc luty oraz poinformował, że

Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zamknął obrady sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 15.20.

Protokołowała
Krystyna Kuczera.

Przewodniczący Rady

/.../ mgr inż. Eugeniusz Wala

