
Protokół nr XXIV/08

z obrad uroczystej sesji Rady Powiatu Wodzisławskie go

w dniu 16 pa ździernika 2008 r.

 

 

 

 

Uroczysta sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 16 października 2008 r. o godz. 10.00. 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. Przewodniczący Rady poinformował, że o swojej nieobecności
uprzedzili radni: p. G. Dziewior, p. K. Grzywacz i p. I. Serwotka. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr
1 do protokołu. Przewodniczący Rady przywitał również wszystkich obecnych gości.

 

 

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.   Wystąpienie Starosty Wodzisławskiego. 

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/567/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

5.   Zamknięcie obrad uroczystej sesji. 

Następnie przystąpił do jego realizacji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział: 

„Sesja dzisiejsza odbywa się w dniu, kiedy na ustach wszystkich Polaków i w myślach będzie jedno imię –
Jan Paweł II. Kiedy przed trzydziestoma laty, wieczorem, tylko nieliczni słuchający zagranicznych radiostacji
usłyszeli tę wiadomość osłupieli i sądzili, że źle ją zrozumieli. Dopiero komunistyczne władze w „Dzienniku” o
godz.  19.30  poinformowały  Polskę,  że  oto  Polak,  Słowianin  został  papieżem.  Wtedy  dopiero  z  tego
osłupienia, które gdzieniegdzie tylko przenikało, wybuchła głęboka euforia i radość. My też spotykamy się
tutaj z radością,  aby poprzez podjęcie uchwały możliwe było, że Dom Pomocy Społecznej  w Gorzycach
będzie nosił imię Jana Pawła II. Mam jeszcze w pamięci słowa naszego papieża, które wygłosił podczas
pielgrzymki do ojczyzny: ~Niech zstąpi Duch Twój~. Wolą Wysokiej Rady, która swoją uchwałą nada to imię,
jest również to, aby w tym wymiarze duchowym Duch zstąpił na mieszkańców, pracowników i na to miejsce.



Najważniejszą wartość jaką Jan Paweł II głosił swoją postawą, swoimi otwartymi ramionami to była miłość i
otwartość  na drugiego człowieka. Niechże ta miłość  tu zapanuje, bo jak mówi Pismo Święte: ~są  trzy –
wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość~.”

  

Ad. 3

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o wystąpienie Starostę Powiatu p. J. Rosoła.

 

Starosta Powiatu p. J. Rosół powiedział:

„ ~Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością…~

Drodzy mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej, Radni Powiatu Wodzisławskiego, Mili Goście …

Zgromadziła  nas  tu  dzisiaj  ta  papieska  wiara,  nadzieja  i  miłość,  zgromadziła  nas  pamięć  o  naszym
umiłowanym Ojcu Świętym. I chociaż Ojca Św. Jana Pawła II nie ma już wśród nas, to głęboko wierzymy, że
wciąż  czuwa nad nami i  oręduje za  nami. Pozostawił  przecież  po sobie coś,  czego nikt  nigdy nam nie
odbierze – swoją naukę, słowa o miłości, pokoju i trosce o drugiego człowieka. Te słowa są testamentem,
który każdy z nas winien  wypełnić.  I  właśnie  dziś  w dziękczynieniu  za  Ojca Św. Jana Pawła II,  za  ten
wyjątkowy dar od Boga – stajemy dzisiaj  wszyscy tu w Domu Pomocy Społecznej,  by odpowiedzieć  na
wezwanie i prośby domowników tego domu, by ich obecny dom nosił imię naszego Papieża – Polaka – Ojca
Świętego Jana Pawła II. Dzisiaj dzięki inicjatywie tych mieszkańców możemy się spotkać w tak szacownym
gronie i nieprzypadkowo dane nam jest świętować tą uroczystość w trzydziestą rocznicę wyboru Kardynała
Karola  Wojtyłę  na  stolicę  piotrową  w  dniu  16  października  1978 roku.  Refleksja o  nim,  jego świętości,
umiejętności łączenia wiary i rozumu, myśli i serca, mówienia o sprawach trudnych i ostatecznych językiem
miłości, powinna nam wszystkim nieustannie towarzyszyć, nie tylko dziś. Jego imię, już na zawsze złączone
z tym właśnie domem, winniśmy traktować  jako przypomnienie,  przede wszystkim zaś  zobowiązanie do
kontynuacji  jego nauki.  To, że tak  zacna osoba stanie się  patronem tego miejsca,  zawdzięczmy przede
wszystkim  Wam  Drodzy  Mieszkańcy,  a  także  Pracownikom  Domu,  Radnym  Powiatu  Wodzisławskiego,
którzy entuzjastycznie przychylili się do tej inicjatywy oraz naszemu Arcybiskupowi – Damianowi Zimoniowi,
który wyraził  swoją zgodę.   Z tego miejsca pragnę  za to serdecznie podziękować  Wam oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Należy przypomnieć, że Jan Paweł II wielokrotnie
podejmował tematy tak bliskie, które dotyczą lub będą dotyczyć każdego z nas: rodziny, tolerancji, kultury,
starości, niepełnosprawności, samotności. Z ojcowską miłością i delikatnością pochylał się nad tymi, którym
nieobce są te ostatnie doświadczenia. To, co powszechnie traktowane jako ułomne i słabe, było przez Niego
nobilitowane, gdyż to właśnie ta pozorna słabość paradoksalnie prowadzi, zmusza do wydobycia z człowieka
tego, co w nim najcenniejsze. Zdawać by się mogło, że Ojciec Święty w swoim nauczaniu powiedział nam
już wszystko. Tymczasem najpiękniejsze ziarno zasiał w ostatnich dniach swego życia. Cierpienie Papieża
okazało się najpiękniejszym tekstem, którego nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo był czytelny i przejrzysty dla
wszystkich małych i wielkich tego świata. Ta ostatnia można nazwać ~encyklika~ różni się od tych pisanych
piórem, choć czytana ze łzami w oczach, pisana była na oczach całego świata. Czyż nasze usta i bijące
mocniej w nas serca w takt drgającej ręki Papieża, nie wznosiły się  ku Niebu, czy nie szeptały:  ~Ojcze
Święty, pozostań jeszcze z nami …~ A kiedy przekroczył próg ciszy – płakaliśmy. I wtedy nadal słyszeliśmy
te słowa: ~Zanim stąd odejdę,  proszę  Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię  jest
Polska,  jeszcze raz przyjęli  z  wiarą,  nadzieją  i  miłością,  abyście nigdy nie zwątpili,  nie znużyli  się  i  nie
zniechęcali.~ Zapisał je w nas, oby na zawsze!  Żegnając Go zapłakał świat. Żegnając Papieża, cały świat
przypomniał  i  powtórzył  niekończąca  się  liczbę  właściwych  Mu  przymiotów,  rysując  prawdziwą  Jego
wielkość. Niech więc będzie obecny w umysłach i sercach nas wszystkich, a w szczególności w sercach i
myślach  wszystkich  osób,  które  w  jakikolwiek  sposób  związane  są  z  tym  Domem.  Ubogaceni  więc
świętością i miłością Sługi Bożego Jana Pawła II, wnoszę do Szanownej Rady Powiatu Wodzisławskiego o
nadanie temu domowi – Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach imienia Jana Pawła II.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala podziękował Staroście Powiatu za wystąpienie.



 

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/567/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22
czerwca  2006  roku  w  sprawie  nadania  statutu  Domowi  Pomocy  Społecznej  w  Gorzycach,  stanowiący
załącznik nr 2 do protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż radni otrzymali w materiałach sesyjnych projekt
uchwały. Zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos.

 

 

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 XXIV/322/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/567/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy
Społecznej w Gorzycach została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  podziękował  mieszkańcom  i  pracownikom  Domu  Pomocy
Społecznej za gościnę, której Wysokiej Radzie udzielili. Dodał, że dla wszystkich radnych bardzo ważne jest
to, że mogli podjąć uchwałę, w wyniku której możliwe będzie używanie imienia Jana Pawła II przez Dom
Pomocy Społecznej i że stało się to właśnie w siedzibie tego Domu.

 

Ad. 5

 

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

 

 

Protokołowała:

Lidia Glassmann


