
Protokół nr XXV/08 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 16 pa ździernika 2008 r.

 

 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 16 października 2008 r. o godz. 10.30. Miejscem obrad była sala
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane
quorum. W sesji uczestniczyło 24 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 

Ad. 2

 

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

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.   Przedstawienie porządku obrad. 

3.   Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Powiatu.

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

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi. 

8.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.   Zamknięcie obrad XXV sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapytał czy ktoś z radnych ma propozycje zmian do porządku
obrad sesji Rady Powiatu. 

 

Radni żadnych uwag ani propozycji do 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  protokół  został  przygotowany i  wyłożony w
statutowym  terminie.  Uwag  do  protokołu  nie  zgłoszono.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do
głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 4

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w
okresie od ostatniej sesji zostało dostarczone radnym na piśmie. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.   

 

 

Ad. 5

 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. 6

 

Wniosków i oświadczeń nie zgłoszono.

 

 

Ad. 7

Projekt  uchwały  w  sprawie  wskazania  nowego  terminu  załatwienia  skargi  na  działalność  Powiatowego
Rzecznika Konsumentów, stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.

 

 



Głos w dyskusji zabrali:

 

Radny  p.  J.  Żywina  powiedział,  że  z  projektu  uchwały  i  uzasadnienia  wynika  jednoznacznie,  że  Rada
Powiatu za pośrednictwem Przewodniczącego skieruje skargę do Komisji Organizacyjno-Prawnej. Jeżeli tak
się stanie to,  jako Przewodniczący tejże Komisji  chciałby prosić,  żeby radni zgodzili  się  na przesunięcie
terminu  rozpoznania  skargi  na  dzień  27  listopada  2008  r.,  gdyż  daje  to  szansę  wnikliwego  i  bardzo
obiektywnego spojrzenia  na sprawy,  które wskazuje  skarżący.  Dodał,  że znając  założenia  tejże skargi  i
rozmawiając  o  niej  z  Przewodniczącym  Rady  Powiatu,  poczynił  już  wstępne  działania  w  tej  sprawie.
Poinformował,  że  skarżący  się  na  decyzję  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  nie  skorzystał  z
zaproszenia, aby we wtorek tego tygodnia spotkać się  z przedstawicielami Komisji Organizacyjno-Prawnej.
Zaproszenie takie przekazano skarżącemu ze względu na to, iż nie było wówczas jeszcze wiadomo, że w
sposób obecnie przyjęty sprawa będzie prowadzona i  chciano przyspieszyć  jej  tok, żeby zmieścić  się  w
terminie 1 miesiąca. Skarżący absolutnie się nie zgodził na to spotkanie, wyraźnie powiedział, że stawi się
wtedy, gdy  w trybie administracyjnym zostanie wezwany do odpowiedniego organu. Radny p. J. Żywina
poinformował  także,  iż  rozmawiał  już  z  Rzecznikiem Konsumentów i  zapoznał  się  ze  skargą  ze  strony
Rzecznika. Natomiast Rada nie otrzymała żadnych dodatkowych materiałów od skarżącego się, choć w jego
przekonaniu powinny zostać przedstawione materiały m.in. z tego co firma skarżącego zrobiła na miejscu
zdarzenia,  jednak skarżący oświadczył,  że żadnych dodatkowych materiałów nie dostarczy.  Radny p.  J.
Żywina  powiedział  także,  iż  aby  możliwe  było  rozpatrzenie  skargi  w  terminie  wskazanym  przez  Radę
Powiatu  zamierza  w  najbliższym  czasie  przeprowadzić  rozmowę  z  Rzecznikiem  Konsumentów  celem
wyjaśnienia okoliczności i pojechać na miejsce zdarzenia z Rzecznikiem i z którymś z członków Komisji, a
następnie poprosić w trybie administracyjnym skarżącego o wyjaśnienie skargi i przedstawienie jej w dniu 27
listopada 2008 r. na sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala wobec braku innych głosów w dyskusji 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  XXV/323/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wskazania  nowego  terminu
załatwienia skargi  na działalność  Powiatowego Rzecznika Konsumentów została podjęta  jednogłośnie  i
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

 

Ad. 8

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził,  że w związku z brakiem pytań  punkt ten staje się
bezprzedmiotowy.  Poinformował także, że w dniach   27-29 października 2008 r.  na zaproszenie Miasta
Ostravy delegacja Powiatu  w osobach:  Starosta Powiatu,  Wicestarosta  Powiatu,  Przewodniczący Rady
Powiatu, będzie brała udział w uroczystości 90-lecia powstania państwa czechosłowackiego.

 

 

Ad. 9

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  p. E. Wala zamknął obrady XXV
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.



 

 

Protokołowała:

Lidia Glassmann


