
Protokół nr XXVI/08 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 30 pa ździernika 2008 r.

 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 października 2008 r. o godz. 14.00. 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  24  radnych.  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  swoje  spóźnienie
usprawiedliwiała radna p. E. Cogiel, która przybyła w dalszej części obrad i wówczas w sesji uczestniczyło
25 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady przywitał
również wszystkich zaproszonych gości. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 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.   Przyjmowanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV sesji Rady Powiatu.

4.    Analiza  funkcjonowania  placówek  oświatowych,  dla  których  Powiat  jest  organem  prowadzącym  i
dotującym.

5.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia kierunków polityki
oświatowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2009 – 2015.

6.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXV sesji.  

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

8.   Wnioski i oświadczenia radnych.

9.   Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)   zmiany uchwały Nr XXXVI/376/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie
przyjęcia  regulaminu  finansowania  i  udzielania  dotacji  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Mszana Powiatowi
Wodzisławskiemu  z  przeznaczeniem  na  zimowe  utrzymanie  chodników  w  ciągu  dróg  powiatowych
położonych na terenie Gminy Mszana,

c)   zmiany uchwały Nr XXII/287/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie



ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu,

d)   utworzenia Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,

e)  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

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

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

12. Informacje bieżące.

13. Zamknięcie obrad XXVI sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić wniosek o zmianę
porządku obrad sesji Rady Powiatu. 

 

Radni żadnych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłosili, w związku z czym Przewodniczący Rady
stwierdził, iż Rada będzie obradowała zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad.

 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż protokoły z obrad XXIV i XXV sesji Rady Powiatu
z dnia 16 października 2008 r. zostały przygotowane i wyłożone w statutowym terminie. Uwag do protokołów
nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowań nad przyjęciem
protokołów.  W głosowaniu nad przyjęciem protokołu Nr XXIV/08 z obrad sesji  Rady Powiatu w dniu 16
października 2008 r. udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Protokół Nr XXIV/08 został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu nad przyjęciem
protokołu Nr XXV/08 z obrad sesji Rady Powiatu w dniu 16 października 2008 r. udział wzięło 24 radnych. Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół Nr XXV/08
został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 4

Analiza funkcjonowania placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym i dotującym,
stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że analiza przygotowana przez Wydział Oświaty
została pozytywnie  zaopiniowana przez Komisję  Edukacji,  Kultury i  Sportu oraz Komisję  Organizacyjno-
Prawną. Następnie poprosił o zabranie głosu Naczelnik Wydziału Oświaty.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty p. E. Glenc powiedziała, że przedstawione materiały zawierają kompleksowe
informacje  związane nie  tylko  z  funkcjonowaniem  naszych szkół  w  bieżącym  roku,  ale  również  zostało
dokonane podsumowanie naszych szkół na przestrzeni lat 2004-2008. Wynika to z faktu, że Rada Powiatu w



2004 r. przyjęła uchwałę określającą kierunki polityki oświatowej na lata 2004-2008, a zatem skoro zbliżył się
finał realizacji tejże uchwały należało takie sprawozdanie zdać. Z kolei Naczelnik Wydziału Oświaty zgłosiła
następujące poprawki do przedstawionej analizy:

- w tabeli na str. 24 w lp. 4 w zakresie inwestycji winno być: „pracownia elektryczna, pracownia projektowania
i kosztorysowania, pracownia przedsiębiorczości”,

- w tabeli na str. 24 w lp. 5 w zakresie inwestycji winno być: „pracownia elektryczna, pracownia mechaniczna,
pracownia mechatroniczna”.

Naczelnik  poinformowała  także,  iż  w  ubiegłym  tygodniu  uczestniczyła  w  podsumowaniu  egzaminu
maturalnego na naradzie przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po wnikliwej analizie
nasze licea ogólnokształcące uplasowały się na trzecim miejscu w województwie, jeżeli chodzi o wynik z
egzaminu maturalnego,  natomiast  technika  zajęły  czwarte  miejsce,  licea  profilowane  uplasowały się  na
miejscu  21,  licea  uzupełniające  na  13  miejscu.  Wszystkie  wyniki  tych  typów  szkół  wraz  z  Centrum
Kształcenia Ustawicznego złożyły się na to, że nasze szkoły globalnie zajęły 16 miejsce w województwie.
Naczelnik podkreśliła, że jest to bardzo duży sukces i złożyła podziękowania wszystkim dyrektorom szkół, za
to świadectwo jakości pracy w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Z kolei, jeżeli chodzi o podsumowanie
wyników z egzaminu zawodowego, to dopiero 3 listopada br. odbędzie się spotkanie z OKE w tym zakresie.
Następnie  podziękowała  Zarządowi  Powiatu  i  Radzie  Powiatu  za  bardzo  przychylne  stanowisko,  za
wszystkie podejmowane decyzje związane z infrastrukturą oświatową i sportową, również za to, że traktują
oświatę jako priorytet w Strategii Rozwoju Powiatu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  Prezes  Zarządu  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa
Polskiego o przedstawienie informacji na temat jego działalności.

 

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wodzisławiu Śl. p. M. Tkocz powiedziała, że Zarząd Oddziału z siedzibą w
Wodzisławiu Śl. działa na terenie gmin: Wodzisław Śl., Radlin, Rydułtowy, Pszów, Marklowice i w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Oddział liczy 1325 osób, w tym 296 osób liczy
sekcja  emerytów  i  rencistów,  a  oprócz  tego  działa  jeszcze  sekcja  pracowników administracji  i  obsługi.
Organizacja  związkowa,  jako  organ  o  charakterze  społecznym  stoi  na  straży  interesów pracowniczych
pracowników oświaty, zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi. Uprawnienia organizacji
związkowej  wynikają  z  szeregu  aktów  prawnych,  a  podstawowym  z  nich  jest  ustawa  o  związkach
zawodowych, która wprost  odnosi  się  do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.  Ponieważ
ZNP  jest  członkiem  OPZZ-u  to  spełnia  przymiot  reprezentatywności  w  rozumieniu  ustawy  o  komisji
trójstronnej.  Na  płaszczyźnie  współdziałania  z  organizacjami  samorządowymi  największe  kompetencje  i
odpowiedzialność spoczywają na oddziale ZNP, który z mocy postanowień statutu ZNP pełni rolę zakładowej
organizacji  związkowej  i  w  konsekwencji  ma  uprawnienia  zagwarantowane  w  ustawie  związkowej  dla
struktury  posiadającej  ten  przymiot.  Ponieważ  nie  może  być  ona  w  każdej  placówce,  dlatego  niektóre
kompetencje  oddziału  zostały  przekazane  prezesom  ognisk  w  poszczególnych  placówkach,  po  to  aby
ułatwić pracę dyrektorom placówek oświatowych. Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej
należy w szczególności  zajmowanie  stanowiska w  indywidualnych  sprawach  pracowniczych  w  zakresie
unormowanym  w  przepisach  prawa  pracy,  zajmowanie  stanowiska  wobec  pracodawcy  w  sprawach
dotyczących  zbiorowych  interesów i  praw pracowniczych,  sprawowanie  kontroli  nad  przestrzeganiem  w
zakładzie  pracy  przepisów  prawa  pracy,  a  w  szczególności  bhp,  kierowanie  działalnością  społecznej
inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy, zajmowanie się warunkami życia emerytów i
rencistów.  Zajmowanie  stanowiska  w  konkretnych  sprawach  przez  związki  zawodowe  może  przybierać
formę opiniowania lub uzgadniania. Określona forma współdziałania wynika z właściwych przepisów. ZNP
dba  także  o  jakość  polskiej  oświaty  i  o  równy  do  niej  dostęp  dzieci  i  młodzieży.  Wobec  zagrożeń
wynikających z polityki edukacyjnej rządu i znaczenia publicznej oświaty dla rozwoju i przyszłości polskiego
społeczeństwa oraz mając na uwadze stabilizację zatrudnienia pracowników oświaty Zarząd Główny ZNP
postanowił  z  dniem  1.09.2008  r.  rozpocząć  kampanię  społeczną  pod  hasłem  „Ratujmy  polskie  szkoły”
skierowaną do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i samorządowców. Kampania ta
realizowana  jest  poprzez  działania  medialne  –  rozpowszechnianie  plakatów,  ulotek,  informowanie  Rad
Pedagogicznych,  rodziców,  itd.  ZNP  jest  przekonany,  że  to  państwo  powinno  być  kreatorem  polityki
edukacyjnej,  gwarantującej  powszechny  dostęp,  wyrównywanie  szans  edukacyjnych,  przestrzeganie
standardów oraz stabilizację zatrudnienia pracowników oświaty. Dodała, że jest to działanie także w imieniu
samorządów,  bo  nakładane  są  na  samorządy  coraz  to  inne  zadania,  natomiast  nie  idą  za  tym  środki
finansowe. Stwierdziła, iż przypomniała w ten krótki sposób o uprawnieniach związkowych, bo na terenie



naszego Powiatu działa także „Solidarność”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

 

Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków polityki oświatowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2009
– 2015, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisję Organizacyjno-Prawną.

 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty p. E. Glenc zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie
w załączniku do uchwały, w rozdziale III, lp. 3 brzmienia pkt 4) na następujące: „Wyposażenie pracowni i
laboratoriów w urządzenia stosowane współcześnie w zakładach pracy”. Następnie Naczelnik podziękowała
członkom  zespołu,  którzy  zostali  decyzją  Zarządu  powołani  do  prac  nad  wypracowaniem  tego  właśnie
dokumentu – kierunków polityki oświatowej Powiatu Wodzisławskiego. Zespół ten pracował od marca do
września br. włącznie. Powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim członkom zespołu, ze szczególnym
uwzględnieniem  dyrektorów,  którzy  byli  obecni  na  każdym  posiedzeniu  i  ten  materiał  jest  owocem
wypracowanym przez cały zespół.

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

 

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

 

Uchwała  Nr  XXVI/324/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  określenia  kierunków  polityki
oświatowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2009 – 2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

 

Starosta Powiatu p. J. Rosół stwierdził, że Powiat bardzo dużą wagę przywiązuje do oświaty i szczyci się
swoimi placówkami oświatowymi. Osobiście jest bardzo dumny, że te szkoły niejednokrotnie rozsławiają imię
Powiatu Wodzisławskiego nie tylko w naszym województwie, nie tylko w Polsce, ale poza terenami naszego
kraju,  co  świadczy  również  o  tym,  że  mamy  wspaniałą  młodzież,  w  którą  warto  inwestować.  W
przedstawionych na dzisiejszej  sesji  materiałach są  czytelne  dowody,  że od początku istnienia Powiatu,
przez praktycznie trzy kadencje zrobiono dla oświaty bardzo dużo, a przyjęte kierunki działania świadczą o
tym,  że  ten  trend  będzie  kontynuowany.  Starosta  w  imieniu  swoim  własnym  jak  i  Zarządu  Powiatu
podziękował Radzie Powiatu za to, że popiera Zarząd i dopinguje do działania w tym kierunku, aby nasze
placówki i szkoły świadczyły dla młodzieży takie „usługi”, które pozwalają  im na to, że poradzą  sobie w



dorosłym życiu. Podziękowania złożył także dyrektorom szkół i placówek oświatowych za ich trud, za to, że
tak kierują  szkołami i  w ten sposób organizują  ich pracę,  że możemy być  z  nich dumni.  Podkreślił,  że
osiągnięcia te są dostrzegane nie tylko na poziomie Powiatu, ale także na zewnątrz, o czym świadczy m.in.
wojewódzka  inauguracja  roku  szkolnego  na  terenie  Powiatu  Wodzisławskiego.  Z  jednej  strony  nam  to
pochlebia, a z drugiej daje nam też taki impuls do nowego, jeszcze bardziej ambitnego działania, a znając
dyrektorów szkół jest spokojny o to,  że nasza młodzież  naprawdę  osiągnie wiele wychodząc z naszych
placówek. Poprosił, aby przekazać życzenia i podziękowania dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkół,  a także zapewnił,  że tak jak dotychczas praca wszystkich pracowników naszych szkół i  placówek
będzie  doceniana.  Podkreślił,  że  najważniejsze  jest  to,  aby nasza  młodzież  znalazła  swoje  miejsce  w
naszych szkołach, a co za tym idzie mogła także znaleźć  pracę na naszym terenie i nie będzie musiała
wyjeżdżać w dalekie strony, aby móc się realizować.                             

 

 

Wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku p. J. Bochenek powiedział, że jest mu niezmiernie
miło z dwóch powodów, że może tu gościć. Pierwszy z nich jest taki, że przedstawiciel Kuratorium Oświaty w
osobie p. J. Ptaszyńskiej brał udział w wypracowaniu polityki oświatowej Powiatu Wodzisławskiego. A drugi
powód jest taki, że jest bardzo zadowolony, iż Powiat widzi potrzebę i konieczność współpracy ze Śląskim
Kuratorem Oświaty w zakresie wypracowania polityki oświatowej.  Ma nadzieję,  że ta polityka oświatowa
pozwoli na zdecydowaną poprawę pracy szkół ponadgimnazjalnych. A mówiąc o tym, że zdecydowaną, to
ma myśli, że ten ranking szkół, o którym była już mowa będzie jeszcze lepszy, tym bardziej, że na terenie
Powiatu funkcjonuje Zespół Szkół Technicznych, który plasuje się w rywalizacji ogólnopolskiej na 1. miejscu
jeżeli  chodzi  o  kształcenie  w  zawodach  budowlanych.  Dodał,  że  ma  także  nadzieję,  że  podejmowane
działania  przyczynią  się  do  podniesienia  tego  poziomu oraz  że  nadal  w  Powiecie  będzie  wykazywana
ogromna troska w rozwijaniu i poszerzaniu bazy kształcenia zawodowego, czego przekładem jest Powiatowe
Centrum Kształcenia Ustawicznego. Podziękował Staroście za  to, że jest zawsze otwarty na propozycje
Kuratorium,  chętny  do  współpracy  i  wykazuje  ogromną  troskę,  jeżeli  chodzi  o  rozwój  szkolnictwa
ponadgimnazjalnego, a zwłaszcza zawodowego. Podziękował również dyrektorom szkół i Radzie Powiatu za
to,  że  potrafią  z  troską  patrzeć  na  szkolnictwo  ponadgimnazjalne.  Podkreślił,  że  jak  przyjeżdża  do
Wodzisławia i pamięta trudne początki oświaty, to jest niezmiernie podbudowany. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. B. Rączka powiedziała, że działając z upoważnienia
Przewodniczącego Rady, w imieniu wszystkich radnych, a szczególnie Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu
chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pracują na dobre imię oświaty ponadgimnazjalnej.
Przedstawione materiały dotyczące analizy funkcjonowania, jak i plany na następne lata niezbicie pokazują,
że oświata w Powiecie Wodzisławskim ma się  bardzo dobrze i  zmierza we właściwym kierunku. Jest to
zasługa przede wszystkim dyrektorów szkół i w związku z tym złożyłam im podziękowania za prawidłowe
kierowanie i nadzorowanie swoich placówek, za ogromny wkład pracy, za zaangażowanie wkładane w to,
aby szkoły i  placówki pracowały jeszcze lepiej,  żeby następował rozwój  i  podnoszenie jakości pracy. Za
pośrednictwem dyrektorów podziękowała także wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, bo na sukces
szkoły pracuje cały zespół. Podziękowała również Naczelnikowi i całemu zespołowi Wydziału Oświaty za
ogromne zaangażowanie, za inspirowanie, za to że dyrektorzy szkół mają ogromne wsparcie w Wydziale
Oświaty.  Podziękowała  również  za  wyniki,  które  są  dumą  i  chlubą,  za  wyniki  nauczania,  za  sukcesy
odnoszone  przez  uczniów,  jak  i  pozyskiwane  środki  finansowe.  To  wszystko  bardzo  cieszy  i  wszyscy
możemy być z tego dumni. 

 

 

Ad. 6

 

Starosta Powiatu p. J. Rosół przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej
sesji,  które stanowi załącznik nr  6 do protokołu,  a także informację  na temat przetargów i udzielanych
zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Następnie Starosta złożył sprawozdanie z
delegacji  w  Ostrawie,  która  odbyła  się  w  dniach 27-29 października  2008 r.  Poinformował,  że  w skład
delegacji wchodziły trzy osoby – Przewodniczący Rady Powiatu, Wicestarosta i Starosta. W poniedziałek



odbyło się oficjalne powitanie wszystkich delegacji i spotkanie w ratuszu z Zarządem Miasta Ostrava, gdzie
następnie  zostały  podpisane  umowy  partnerskie.  Kolejnym  uroczystym  punktem  delegacji  był  akt
upamiętniający 90. rocznicę powstania państwa Czechów i Słowaków, a także złożenie wieńców w Parku im.
Husa,  gdzie  oprócz  weteranów i  różnych  organizacji  wieńce  z  szarfami  narodowymi  złożyły  wszystkie
delegacje miast partnerskich. Poza tym delegacja Powiatu wraz z innymi uczestniczyła w posiedzeniu Rady
Miasta Ostravy, gdzie przekazywano pozdrowienia i życzenia dla mieszkańców i władz Ostravy. Delegacja
Powiatu podczas swojego wystąpienia przekazała swoje dary, a jednym z nich był herb naszego Powiatu.
Oprócz tego w programie delegacji znalazło się kilka wydarzeń kulturalnych, jak np. opera Leosza Janaczka
„Jej  pasierbica”,  festiwal  Św.  Wacława  z  orkiestrą  symfoniczną,  zwiedzanie  Parku  Miniatur  i  Zamku
Śląskiego, a także Muzeum Górnictwa. Podczas tej wizyty odbyło się również wręczenie kart pamiątkowych
dla  wszystkich  miast  partnerskich.  Następnie  Starosta  poinformował  o  przeprowadzonej  recertyfikacji  w
Starostwie Powiatowym. Przypomniał, iż w tym roku kończyła się ważność certyfikatu jakości ISO, który był
przyznany  na  trzy  lata.  Odbył  się  więc  audit  odnowieniowy,  potwierdzający  zgodność  z  aktualnymi
wymaganiami. Taki certyfikat Starostwo ponownie otrzymało, co podnosi jego prestiż na kolejne trzy lata, po
których certyfikat będzie znowu weryfikowany. 

 

 

Ad. 7

 

Radna p. J. Tomaszewska odniosła się do posiedzenia Zarządu z dn. 30.10.2008r. Zapytała czy zapoznanie
się z aktualną sytuacją finansową tylko ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. sugeruje coś niepokojącego, czy po prostu
było to takie rutynowe sprawdzanie jak sytuacja finansowa szpitala przedstawia się na dzień dzisiejszy, a
sytuacja ZOZ-u w Rydułtowach będzie analizowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Starosta Powiatu p. J.  Rosół  potwierdził,  że przypuszczenia radnej  co do zadanych przez nią  pytań  są
właściwe. 

 

Radny p. J. Żywina złożył interpelację dotyczącą działań Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. zmierzających
do utworzenia powiatu grodzkiego. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Następnie złożył  zapytanie odnoszące się  do  programu uroczystości  i  imprez z  okazji  10-lecia Powiatu
Wodzisławskiego. Stwierdził, że ten dokument w jego mniemaniu jest stosunkowo skromny. Wydaje mu się,
że te 10 lat nie było czasem zmarnowanym, w związku z tym jest się czym pochwalić. Zwrócił uwagę, że
zabrakło mu w tym kalendarzu imprez nadania Powiatowi Wodzisławskiemu sztandaru, a byłby to mocny
akcent  takiej  rocznicy,  tym  bardziej,  że  ten  sztandar  był  mocno  i  szeroko  zapowiadany  przez  Zarząd.
Zauważył także, iż 10 lat funkcjonowania Powiatu to jest okazja do różnych podsumowań, spotkań, a także
refleksji, do podsumowania dokonań i wymiany doświadczeń, także tych w aspekcie międzynarodowym. Od
dawna słyszał zapowiedzi, że ta współpraca międzynarodowa będzie poszerzona o współpracę z jednym z
powiatów szwedzkich, że będzie podpisane takie trójporozumienie i w związku z tym zapytał jak przestawia
się sytuacja w tym temacie.

 

 

Ad. 8

 

Wniosków i oświadczeń nie zgłoszono.

 



Na salę obrad przybyła radna p. E. Cogiel, w związku z czym liczba radnych obecnych na sesji zwiększyła
się do 25.

 

 

Ad. 9

 

Starosta Powiatu p. J. Rosół złożył informację z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007 następującej
treści:

„Stosownie do art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) informuję, że za 2007 rok złożonych zostało 66 oświadczeń majątkowych, z
czego:

1)  24  oświadczenia  zostały  złożone  przez  kierowników  jednostek  organizacyjnych   powiatu,  osoby
zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną,

2) 35 oświadczeń zostało złożonych przez osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty,

3) 5 oświadczeń zostało złożonych przez członków Zarządu Powiatu,

4) po 1 oświadczeniu sekretarz i skarbnik Powiatu.

Wśród 35 oświadczeń złożonych przez osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 6 zostało
złożonych w związku z uzyskaniem upoważnienia oraz 1 przez Sekretarza Powiatu w związku z odwołaniem
ze stanowiska (złożone zostało 17 stycznia 2008 r.). W dniu 30 maja 2008 roku zgodnie z art. 25c ust. 6
cytowanej na wstępie ustawy o samorządzie powiatowym 1 egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z
kopią  zeznania  o  wysokości  osiągniętego  dochodu  w  roku  podatkowym  został  przekazany  do  urzędu
skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Wszystkie  oświadczenia  majątkowe  zostały  opublikowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia 21 lipca 2008 r. wniósł uwagi do 2 oświadczeń
majątkowych:

1)    p.  Urszula  Dzierżawa  –  inspektor  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu,  nie  wskazała  wobec  kogo
zaciągnięto kredyt wymieniony w pkt. X oświadczenia,

2)   p. Edyta Glenc – naczelnik Wydziału Oświaty wykazała samochód marki Honda Accord, który nabyty
został 2008 r., zatem nie była właścicielem w dniu 31 grudnia 2008 r.

Natomiast  pismem  z  dnia  23  lipca,  Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  wniósł  uwagi  do  oświadczenia  p.
Mieczysława Kowalskiego,  członka Zarządu Powiatu,  który nie  wykazał  kwoty  zgromadzonych zasobów
pieniężnych w akcjach. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku pismem z dnia 23 października 2008 r.
wniósł  uwagi  do  oświadczenia  majątkowego p.  Gabrieli  Janosz –  inspektora  w Wydziale  Komunikacji  i
Transportu, która w części B oświadczenia podała nieprawidłowy adres położenia nieruchomości. W dniu 28
lipca  2008  r.  swoje  oświadczenie  majątkowe  uzupełniła  p.  Urszula  Dzierżawa,  7  sierpnia  2008  r.  p.
Mieczysław Kowalski a w dniu 28 października 2008 r. p. Gabriela Janosz. Uzupełnione informacje zostały
umieszczone w BIP-ie oprócz informacji złożonej przez Gabrielę Janosz, ponieważ jest ona niejawna. W
pozostałych oświadczeniach majątkowych nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości.”

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. K. Szymiczek przedstawiła następujące pisma dotyczące oświadczeń
majątkowych Przewodniczącego Rady i Starosty Powiatu za 2007 rok:

-      pismo  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  z  dn.  20.10.2008  r.  zawierające  informację  dotyczącą
oświadczeń  majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz
Starostę Powiatu (załącznik nr 9 do protokołu),

-    pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Wodzisławiu  Śl.  z  dn.  22.07.2008  r.  w  sprawie  analizy



oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu przesłanych przez Wojewodę
Śląskiego (załącznik nr 10 do protokołu).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przedstawił  następujące  pisma  dotyczące  oświadczeń
majątkowych radnych za 2007 rok:

-       pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl.  z  dn. 21.07.2008 r.   w sprawie analizy
oświadczeń  majątkowych  radnych  powiatu  i  stwierdzonych  nieprawidłowościach  (załącznik  nr  11  do
protokołu),

-       pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl.  z  dn. 04.09.2008 r.   w sprawie analizy
oświadczenia majątkowego radnej Weroniki Maziarczyk (załącznik nr 12 do protokołu), 

-       pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl.  z  dn. 28.10.2008 r.   w sprawie analizy
oświadczenia majątkowego radnego Wojciecha Mitko (załącznik nr 13 do protokołu).

Następnie przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2007. Treść
informacji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Ad. 10 a)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/376/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20
grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania i udzielania dotacji ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiący załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Organizacyjno-prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

 

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

 

Uchwała Nr XXVI/325/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/376/2001
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania i
udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

 

Ad. 10 b)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej  przez
Gminę Mszana Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników w ciągu
dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Mszana, stanowiący załącznik nr 17 do protokołu.



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

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

 

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

 

 

Uchwała Nr XXVI/326/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Mszana Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na
zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Mszana została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad. 10 c)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/287/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28
sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu,
stanowiący załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisję Organizacyjno-Prawną.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

 

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

 

Uchwała Nr XXVI/327/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/287/2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.  w sprawie ustanowienia Nagród i  Wyróżnień
Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.

 

 

Ad. 10 d)



Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Zakładu  Usług  Pralniczych  w  Wodzisławiu  Śląskim,  stanowiący
załącznik nr 21 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Organizacyjno-Prawną.

 

Dyrektor PCPR p. I. Obiegły zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu § 5 z
załącznika do projektu uchwały. 

 

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

 

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

 

Uchwała  Nr  XXVI/328/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  utworzenia  Zakładu  Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

 

Ad. 10 e)

 
Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

 

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

 

Uchwała  Nr  XXVI/329/2008 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w  sprawie  podziału  środków Państwowego



Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na realizację  zadań  z zakresu rehabilitacji  zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

 

Ad. 10 f)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, stanowiący załącznik nr 25 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,  Komisję
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

 

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

 

Uchwała Nr XXVI/330/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z
dnia  20  grudnia  2007  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2008  rok  została  podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

 

Ad. 11

 

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu p. D. Malińska udzieliła odpowiedzi na zapytania złożone
przez radnego p. J.  Żywinę.  Odnośnie sztandaru Powiatu poinformowała, że w styczniu zostały złożone
stosowne dokumenty, przygotowane przez specjalistę eksperta od spraw heraldycznych. Procedura, którą
winna była dotrzymać komisja heraldyczna działająca przy ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji
trwa trzy miesiące, jednak po tym czasie nie wpłynęła żadna odpowiedź. W związku z tym złożone zostało
pismo ponaglające,  na  które również  nie nadeszła  odpowiedź,  choć  w międzyczasie były w tej  sprawie
wykonywane bardzo często telefony do ministerstwa.   Rezultat  był  taki,  że przygotowane zostało przez
Zarząd pismo, noszące wręcz znamiona skargi, które Naczelnik Wydziału Strategii osobiście zawiozła do
ministerstwa,  gdzie  podczas  rozmowy  z  sekretarzem  komisji  heraldycznej  dowiedziała  się,  iż
Przewodniczący tejże komisji zrezygnował ze swojej funkcji i w praktyce komisja nie pracuje i nie rozpatruje
spraw do niej złożonych, a nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miała zostać powołana nowa
komisja  heraldyczna.  Stwierdziła,  że  prawdopodobnie  po  nowym  roku będą  podjęte  rozmowy na  temat
możliwości uzyskania pozwolenia na przyjęcie przez Radę  Powiatu sztandaru. Natomiast jeżeli  chodzi  o
drugie pytanie dotyczące nawiązania współpracy z powiatem szwedzkim, Naczelnik wyjaśniła, że wówczas
gdy Wydział tworzył dla radnych informację związaną z obchodami 10-lecia Powiat był w trakcie rozmów ze
stroną niemiecką oraz szwedzką.  Jednak w międzyczasie doszło do tego, iż w Szwecji przetasowała się
politycznie Rada Powiatu Sörmland, w związku z tym ponownie wybierano Starostę.  Tak się  złożyło,  że
Starostą ponownie został Anders Bjurström i udało się po kilku tygodniach porozumieć z przedstawicielami



strony  szwedzkiej,  przy  pomocy  strony  niemieckiej.  Obecnie  Starostwo  posiada  już  list  intencyjny  do
podpisania porozumienia trójstronnego przetłumaczony w czterech językach, w którym są określone zadania
czy obszary w ramach których uzgodniono już wcześniej współpracę. Szwedzi poprosili o czas i w związku z
tym zaproponowana została forma listu intencyjnego, ze względu na to, że tam formują się na nowo komisje
i cały układ Rady się zmienił.  

 

 

Ad. 12

 

Radni p. G. Dziewior i p. K. Grzywacz poinformowali o swoim uczestnictwie w turnieju samorządowców w
piłce halowej, podczas którego ich drużyna zdobyła I miejsce. Przekazali Przewodniczącemu Rady dyplom i
puchar, który zdobyli.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował o następujących pismach skierowanych do Rady
Powiatu:

-   pismo Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15.10.2008r. w sprawie zmiany wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego dotyczącego ZOZ-u w Wodzisławiu Śl.

-    decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru  Budowlanego z  dnia 10.10.2008r.  utrzymująca w mocy
decyzję organu I instancji o rozbiórce obiektu, wobec której odwołali się Państwo Irena i Bogusław Paszek,

-    odpowiedź Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 13.10.2008r. na skargę złożoną
przez Państwo Irenę i Bogusława Paszek na postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Wodzisławiu Śl. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z udziału w szkoleniu „Komunikacja społeczna w
powiecie”,  które  odbyło  się  w  Zakopanym  w  dniach  7-10  października  2008  r.  Poinformował  o
uroczystościach  i  spotkaniach,  w  których  uczestniczyło  Prezydium  Rady  w  okresie  od  ostatniej  sesji
(załącznik  nr  27  do  protokołu),  a  także  przedstawił  harmonogram  posiedzeń  komisji  Rady  Powiatu  w
miesiącu listopadzie br.

 

 

Ad. 13

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zamknął obrady XXVI
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16.00.

 

 

Protokołowała:

Lidia Glassmann


