
Protokół Nr XXVIII/08

z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 22 grudnia 2008 roku

 

Obrady sesji uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic pod dyrekcją Ryszarda Wachtarczyka.

 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 22 grudnia 2008 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. Ponadto poinformował o
nieobecności Starosty Powiatu w związku z jego planowanym urlopem. Lista obecności radnych stanowi
załącznik  nr  1  do  protokołu  z  obrad  XXVIII  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 XXVII sesji Rady Powiatu.

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

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.

8.   Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)   dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  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 Rydułtowach”,

c)     zatwierdzenia  zmian w statucie  samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,

d)   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 w roku 2009”,

e)  zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata   2009 - 2015,



f)    zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  30 października 2008r. o
utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

g)    zatwierdzenia  projektu  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,

h)  zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2008 rok,

i)     wydatków  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego,  które  w  2008r.  nie  wygasają  z   upływem  roku
budżetowego,

j)    zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie
ustalenia  ilości  komisji  stałych  powoływanych  przez  Radę  Powiatu  oraz  określenia  ich  nazw  i  liczby
członków,

k)   określenia przedmiotu  działania  Komisji  Promocji  Powiatu   i  Aktywizacji  Rynku Pracy Rady Powiatu
Wodzisławskiego,

l)     powołania  Przewodniczącego  Komisji  Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku  Pracy  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego,

m)  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku  Pracy  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego.

9.    Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych za 2008 rok oraz planów pracy na 2009 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji kontroli Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

12.  Informacje bieżące.

13.  Zamknięcie obrad XXVIII sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – wniósł autopoprawkę do porządku obrad poprzez wprowadzenie
pkt 8n dotyczącego podjęcia projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi na
działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Radni nie złożyli wniosków o zmianę porządku obrad.

 

Porządek obrad z autopoprawką przedstawiał się następująco:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Powiatu.

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

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.

8.   Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:



a)   dokonania  przekształcenia  w strukturze  organizacyjnej  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 Rydułtowach”,

c)    zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śląskim”,

d)  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 w roku 2009”,

e)  zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata   2009 - 2015,

f)    zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2008r. o
utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

g)  zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009,

h)  zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2008 rok,

i)     wydatków  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego,  które  w  2008r.  nie  wygasają  z   upływem  roku
budżetowego,

j)    zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie
ustalenia  ilości  komisji  stałych  powoływanych  przez  Radę  Powiatu  oraz  określenia  ich  nazw  i  liczby
członków,

k)   określenia przedmiotu  działania  Komisji  Promocji  Powiatu   i  Aktywizacji  Rynku Pracy Rady Powiatu
Wodzisławskiego,

l)     powołania  Przewodniczącego  Komisji  Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku  Pracy  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego,

m)ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku  Pracy  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego,

n)  wskazania nowego terminu załatwienia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

9.       Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych za 2008 rok oraz planów pracy na 2009 rok.

10.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji kontroli Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.

11.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

12.    Informacje bieżące.

13.    Zamknięcie obrad XXVIII 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  25  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

 

Protokół  Nr  XXVII/08  z  obrad  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  dniu  27  listopada  2008r.  został
przyjęty.

 

Ad. 4

Wicestarosta Powiatu p.  Tadeusz Skatuła – przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w
okresie od ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu z
obrad XXVIII  sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego.  Informacja o przetargach stanowi  załącznik  nr  3 do
protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 5

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

 

Radny p. L. Bizoń – zgłosił interpelację w sprawie kontraktów na 2009 rok szpitali w województwie śląskim.
Ww. interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 6

Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

 

Ad. 7

Projekt  uchwały  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2009  rok  stanowi  załącznik  nr  5  do
protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski – wniósł autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 rok. Jest związana z
uwzględnioną  przez  Zarząd  Powiatu  wniosku  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego  dotyczącego  zwiększenia  wydatków  przeznaczonych  na  zadania  związane  z  kulturą  i
kulturą fizyczną. Te wydatki zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji (…) miałyby się utrzymać na poziomie
roku 2008. Poprosił o naniesienie na str. 11 w wierszach 4 i 5 w dziale 758 i 75818 jest kwota 333.585 zł,
czyli nastąpi zmniejszenie rezerwy ogólnej. Natomiast zwiększenia będą na str. 15 w kolumnach 4 i 5. W
wierszu oznaczonym 921 winna być kwota 215.900 zł i w kolumnie 5 też ta sama kwota. W wierszu 92105
winna być  kwota 84.200 zł i również w kolumnie 5 winna być  ta kwota. W wierszu 926 winna być  kwota
57.315 zł. i taka sama kwota winna być w kolumnie 5. W wierszu 92605 winna być kwota 57.315 zł. Oznacza
to, iż wydatki w działach 921 i 926 zwiększą się o kwotę 27.415 zł.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. L. Bizoń – przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów o
projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. Ww. opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu z
obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 



Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski – przedstawił  opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o
przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. Ww. opinia stanowi załącznik nr 7
do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  p.  K.  Szymiczek  –  przedstawiła  opinię  Komisji  Bezpieczeństwa  i
Porządku o projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w zakresie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu. Ww. opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu z obrad XXVIII
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Radna p. K. Smuda – powiedziała, że Komisja Edukacji (…) Rady Powiatu Wodzisławskiego, która złożyła
jedyny wniosek o podwyższenie kwoty w dziale kultura może czuć  się  połowicznie usatysfakcjonowana,
ponieważ  Komisja  Edukacji  (…)  wnioskowała  o  podwyższenie  środków  na  kulturę  i  sport  do  kwoty  z
ubiegłego roku plus procent inflacji. Natomiast Komisja uzyskała tylko poziom z ubiegłego roku. 

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  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 głos był
wstrzymujący.

 

Uchwała Nr XXVIII/344/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na  2009 rok  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  nr  9  do  protokołu  z  obrad XXVIII  sesji  Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 8a

Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego   zakładu opieki zdrowotnej  pod nazwa „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz  z
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do protokołu z obrad XXVIII 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  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej
samodzielnego  publicznego    zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”.  W głosowaniu wzięło  udział  25 radnych.  Za  przyjęciem głosowało  25  radnych,  a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXVIII/345/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu
publicznemu  zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  z
przeznaczeniem na zakup przenośnego aparatu Rtg i respiratora dla potrzeb oddziałów szpitalnych została
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8b



Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz  z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 12 do protokołu z obrad XXVIII 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 25
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr XXVIII/346/2008 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  13 do protokołu z obrad XXVIII  sesji  Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 8c

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” wraz  z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 14 do protokołu z obrad XXVIII 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 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr XXVIII/347/2008 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  15  do  protokołu  z  obrad  XXVIII  sesji  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 8d

Projekt 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
w roku 2009” wraz  z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.



 

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

 

Radny p. G. Kamiński – podziękował w imieniu nauczycieli Powiatu Wodzisławskiego władzom Powiatu, iż
doceniają  trud  nauczycieli  i  podnoszą  kwoty  związane  z  dodatkiem  za  wychowawstwo  oraz  dodatek
motywacyjny.

 

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  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 w roku 2009”. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25
radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXVIII/348/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  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  w  roku  2009”  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  nr  17  do
protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8e

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Powiatowego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób
Niepełnosprawnych na lata   2009 – 2015 wraz  z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu z
obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

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

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. A. Słotwińska – Plewka – wprowadziła autopoprawkę w załączniku
do projektu uchwały na str. 3 powinien być podany tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz.92.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały w sprawie  zatwierdzenia  Powiatowego Programu Działań  na  Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata   2009 – 2015. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało
25 radnych, a głosów przeciwnych  i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXVIII/349/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  Powiatowego



Programu Działań  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata   2009 – 2015 została podjęta  i  stanowi
załącznik nr 19 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8f

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30
października 2008r. o utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim wraz  z uzasadnieniem
stanowi załącznik nr 20 do protokołu z obrad XXVIII 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 zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z  dnia  30  października  2008r.  o  utworzeniu  Zakładu  Usług  Pralniczych  w  Wodzisławiu  Śląskim.  W
głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  a  głosów  przeciwnych   i
wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXVIII/350/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2008r. o utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych w
Wodzisławiu  Śląskim  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  nr  21  do  protokołu  z  obrad XXVIII  sesji  Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8g

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  zestawienia  przychodów   i  wydatków  Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 wraz  z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 22 do protokołu z obrad XXVIII 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  zatwierdzenia  projektu  zestawienia  przychodów   i  wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. W głosowaniu wzięło udział
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXVIII/351/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia
przychodów  i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
została podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8h

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu z obrad



XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

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

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych.  Za przyjęciem
głosowało 25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXVIII/352/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z
dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok została podjęta i stanowi
załącznik nr 25 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8i

Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego,  które w 2008r.  nie wygasają  z
upływem roku  budżetowego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 26 do protokołu z obrad XXVIII
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

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

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2008r. nie
wygasają z  upływem roku  budżetowego. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało
25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała Nr XXVIII/353/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z
dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2008r. nie wygasają
z  upływem roku  budżetowego została podjęta i stanowi załącznik nr 27 do protokołu z obrad XXVIII sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8j

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 listopada
2006 roku w sprawie ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich
nazw i liczby członków wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinia  Komisji  Organizacyjno  –
Prawnej jest pozytywna, natomiast opinia Komisji Rewizyjnej jest negatywna.

 



Radny p. L. Bizoń – stwierdził, iż niedobrze się stało, iż cały pakiet projektów uchwał dotyczący zmian w
Komisji Rozwoju (…) jest dyskutowany na sesji grudniowej. Ponadto tylko dwie Komisje miały możliwość
zapoznania się z uchwałami, a konieczna byłaby dyskusja nad omawianymi uchwałami w szerszym gronie.
Stwierdził,  iż  nie zgadza się  z  argumentacją  Przewodniczącego Komisji  Rozwoju (…) dotyczącą  zmiany
nazwy Komisji. Zgadza się jedynie z tym, iż wyrażenie „rozwój gospodarczy’ nie jest zdefiniowane w żadnym
akcie prawnym dotyczącym działania powiatu ale rozwój gospodarczy to wiele działań związanych także z
promocją, aktywizacją rynku pracy itd. Dlatego też niezrozumiałe są dla niego działania Przewodniczącego
Komisji Rozwoju (…), które zmierzają do ograniczenia czy też spłaszczenia zakresu działania Komisji. Jest
przeciwny podjęciu tych uchwał.

 

Radny p. K. Grzywacz – stwierdził, iż źle się stało, że Radny p. L. Bizoń nie mógł uczestniczyć w dyskusji
dotyczącej omawianych projektów uchwał, jednak nikomu nie zebrania się udziału w posiedzeniach Komisji.
Celem,  który  przyświecał  Komisji,  która  jednogłośnie  wypowiedziała  się  za  zmianami  jest  zamiar
dostosowania przedmiotu działania Komisji do wymogów ustawowych. Powiedział, że w art. 163 Konstytucji
mówi się o tym, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub
ustawy dla innych organów władz publicznych. Natomiast w art. 164 ust. 3 Konstytucji mówi się o tym, że
gmina  wykonuje  wszystkie  zadania  samorządu  terytorialnego  niezastrzeżone  dla  innych  jednostek
samorządu terytorialnego. Ponadto Powiat wykonuje zadania określone ustawami, jednak w żadnej z nich
nie  mówi  się,  iż  powiat  ma się  zajmować  rozwojem  gospodarczym,  integracją  z  unią  europejską  oraz
wspieraniem przedsiębiorczości. Dlatego według niego powiat powinien zajmować się tym, co ustawa mu
nakazuje.

 

Radny p. L. Bizoń – stwierdził, iż nie został przekonany do zmiany omawianych projektów uchwał, bowiem
żaden  przepis  nie  zabrania  zajmowania  się  rozwojem  gospodarczym  przez  Radę  Powiatu  na  terenie
Powiatu.

 

Radny p. K. Grzywacz – stwierdził, iż według ustaw to gmina zajmuje się rozwojem gospodarczym.

 

Radna p.  J.  Otawa – zapytała,  dlaczego dopiero teraz Rada Powiatu zajmuje się  zmianami przedmiotu
działania Komisji Rozwoju (…) skoro rozwój gospodarczy nie leży w kompetencjach Powiatu.

 

Radny p. K. Grzywacz – stwierdził, że przedmiot działania Komisji został ustalony na początku kadencji i
jako przewodniczący sugerował już na początkowych posiedzeniach Komisji konieczność dokonania zmian.
Natomiast  członkowie Komisji  analizowali  to  w toku działania Komisji  i  nadszedł  moment wprowadzenia
zmian w przedmiocie działania Komisji Rozwoju (…).

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz
określenia ich nazw i liczby członków. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 18
radnych, 5 głosów było przeciwnych, a 3 głosy wstrzymujące.

 

Uchwała Nr XXVIII/354/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady
Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  27  listopada  2006  roku  w  sprawie  ustalenia  ilości  komisji  stałych
powoływanych przez Radę  Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków została podjęta i stanowi
załącznik nr 29 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 



Ad. 8k

Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku
Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu z obrad
XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinia  Komisji  Organizacyjno  –
Prawnej jest pozytywna, natomiast opinia Komisji Rewizyjnej jest negatywna.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Promocji  Powiatu  i
Aktywizacji  Rynku  Pracy Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  26  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 18 radnych, 5 głosów było przeciwnych, a 3 głosy wstrzymujące.

 

Uchwała Nr XXVIII/355/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia przedmiotu działania
Komisji  Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku  Pracy  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  została  podjęta  i
stanowi załącznik nr 31 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8l

Projekt  uchwały  w sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku
Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 32 do protokołu z obrad
XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinia  Komisji  Organizacyjno  –
Prawnej jest pozytywna, natomiast opinia Komisji Rewizyjnej jest negatywna.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji
Rynku  Pracy  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 19 radnych, 3 głosy były przeciwne i 3 głosy wstrzymujące.

 

Uchwała  Nr  XXVIII/356/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego
Komisji  Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku  Pracy  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  została  podjęta  i
stanowi załącznik nr 33 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8m

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy
Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34 do protokołu z obrad XXVIII
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinia  Komisji  Organizacyjno  –
Prawnej jest pozytywna, natomiast opinia Komisji Rewizyjnej jest negatywna.



 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji
Rynku  Pracy  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  26  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 22 radnych, 4 głosy były wstrzymujące, a głosów przeciwnych nie było.

 

Uchwała Nr XXVIII/357/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Promocji  Powiatu  i  Aktywizacji  Rynku  Pracy  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  została  podjęta  i  stanowi
załącznik nr 35 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 8n

Projekt  uchwały  w  sprawie  wskazania  nowego  terminu  załatwienia  skargi  na  działalność  Powiatowego
Rzecznika Konsumentów wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 36 do protokołu z obrad XXVIII sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinia  Komisji  Organizacyjno  –
Prawnej jest pozytywna.

 

Wobec  braku  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  wskazania  nowego  terminu  załatwienia  skargi  na  działalność
Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało
25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.

 

Uchwała  Nr  XXVIII/358/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wskazania  nowego  terminu
załatwienia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów została podjęta i stanowi załącznik
nr 37 do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że sprawozdania z pracy Komisji Rady
Powiatu za 2008 rok oraz plany pracy Komisji na 2009 rok wzorem lat ubiegłych zostały złożone i pozostają
do wglądu. Stwierdził, że jeśli nie wpłynie sprzeciw, to uzna, że Rada sprawozdania i plany pracy przyjęła.
Głosów sprzeciwu nie było.

 

Ad. 10

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Otawa – przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli
przeprowadzonych w 2008 roku. Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 38 do protokołu z obrad XXVIII
sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Stwierdził,  że  jeśli  nie  wpłynie  sprzeciw,  to  uzna,  że  Rada
sprawozdanie i plany pracy przyjęła. Głosów sprzeciwu nie było.

 

Ad. 11

Z-ca Dyrektora SPZOZ w Wodzisławiu Śl.  p. Z. Barteczko – stwierdził, iż słusznie zauważył Radny p. L.
Bizoń,  że coś  jest  nie tak,  gdyż  odwołano konkurs  w całym  Województwie  Śląskim,  a  winnymi uznano



szpitale. Jednak wina leży po stronie NFZ np., jeśli chodzi o Szpital w Wodzisławiu Śl., to odrzucona została
oferta oddziału  ortopedii,  gdyż  żądano zaświadczenia,  że tomograf  komputerowy w Rybniku pracuje 24
godziny  na dobę. Ponadto odrzucono ofertę oddziału noworodkowego, gdzie chciano na dane stanowisko
daną  ilość  strzykawek  automatycznych,  a  Szpital  napisał,  że  posiada  pompy  infuzyjne.  Stwierdził,  że
kompetencje  ludzi,  którzy  sprawdzają  przesłane  oferty  pozostawia  wiele  do  życzenia.  Powiedział,  że
wezwano dyrektorów szpitali do podpisania planu rzeczowo – finansowego na okres trzech miesięcy nie
dając żadnego wyboru.  Ponadto złożył życzenia świąteczne w imieniu Dyrekcji SPZOZ w Wodzisławiu Śl. i
Rydułtowach.

 

Radny  p.  L.  Bizoń  –  uznał,  ze  odpowiedź  na  interpelację  została  udzielona  i  nie  oczekuje  pisemnej
odpowiedzi.

 

Wójt Gminy Godów p. M. Adamczyk – podziękował w imieniu władz gminy Godów za zaproszenie na obrady
sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  i  złożył  życzenia  z  okazji  świat  Bożego  Narodzenia,  jak  również
poprosił o zabranie świątecznych stroików przygotowanych przez młodzież gminy Godów.

 

Poseł  RP  p.  A.  Gawęda  –  powiedział,  że  z  radością  uczestniczy  w  obradach  sesji  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego, gdyż był kiedyś jej członkiem. Złożył życzenia radnym Powiatu Wodzisławskiego z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.

 

Radny p. G. Kamiński – poinformował, że podjął się trudu walki w turnieju siatkówki samorządowców w dniu
13 grudnia br. i drużyna Powiatu zajęła I miejsce.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował,  że Prezydium Rady uczestniczyło w
okresie od XXVIII sesji w imprezach i spotkaniach. Informacja stanowi załącznik nr 39 do protokołu z obrad
XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Ponadto poinformował, że można wziąść udział w szkoleniu pt.
skuteczne  wystąpienia  publiczne  dla  przedstawicieli  samorządów.  Przedstawił  harmonogram  posiedzeń
Komisji Rady Powiatu w miesiącu styczniu 2009 roku, a następna planowana sesja odbędzie się w dniu 29
stycznia 2009 roku.

 

Ad. 12

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 15.40.

 

Protokołowała

Małgorzata Jezusek


