
Protokół nr XXIII/ 08
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 25 wrze śnia 2008 r.
 
Przed rozpoczęciem sesji odbył się występ Zespołu Śpiewaczego „ Połomianka” z Gminy Mszana. 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 25 września 2008 roku o godz. 15.00. Miejscem obrad  była  sala 
Powiatowego  Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
 
Ad. 1
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane  quorum.  Poinformował,  że  w momencie  otwarcia  sesji  obecnych  było  25  radnych,  o  swojej
nieobecności na sesji poinformował Radny p. Ireneusz Serwotka. 
Po złożeniu ślubowania przez p. Wojciecha Mitko liczba radnych obecnych na sesji wynosiła 26. 
Lista obecności radnych stanowi   załącznik nr 1   do protokołu  . 
 
W  sesji  uczestniczyli  Prezydent  i  Wiceprezydenci  Miasta  Wodzisławia  Śl.,  dyrektorzy  jednostek
organizacyjnych Powiatu, pracownicy Starostwa i przedstawiciele mediów. 
 
Ad. 2 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p. E.  Wala  poinformował,  że porządek obrad sesji  został  dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję, a przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu.
4.    Wstąpienie Pana Wojciecha Mitko w skład Rady Powiatu Wodzisławskiego:

a)    podjęcie  uchwały  w  sprawie  złożenia  oświadczenia  dotyczącego  pracy lub  służby w  organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31  lipca  1990  r.  (oświadczenia  lustracyjnego)  przez  kandydata  na  Radnego  Powiatu
Wodzisławskiego Pana Wojciecha Mitko,

b)    podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Wojciecha Mitko na miejsce Radnej Pani Grażyny
Durczok w związku z wygaśnięciem mandatu, 

c)    ślubowanie Pana Wojciecha Mitko. 
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXII sesji.  
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz

kultury i turystyki. 
9.     Informacja z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku. 
10.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2008 roku. 
11.  Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej
przez Miasto Wodzisław Śl. z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa pochylni
przeznaczonej  dla  osób  niepełnosprawnych  w  nieruchomości  przy  ul.  Młodzieżowej  45  w
Wodzisławiu Śl.”,

b)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  i  rzeczowej
Powiatowi  Wodzisławskiemu przez Miasto  Radlin,  z  przeznaczeniem na realizację  zadania  przy
drodze powiatowej, 

c)    uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

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

e)    zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

f)     wyrażenia opinii  o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
oraz Oddziału Neonatologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„ Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

g)    powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu
Wodzisławskiego,

h)    powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego.
12.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13.  Informacje bieżące. 



14.  Zamknięcie obrad XXIII sesji. 
 
Uwag do porządku obrad nie było, zatem Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 
 
 
Ad. 3 
 
Przewodnicz ący  Rady p. E.   Wala  poinformował, że protokół został przygotowany i wyłożony do wglądu w
terminie określonym w Statucie Powiatu.   Uwag do protokołu nie  zgłoszono.  Następnie Przewodniczący
przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
Protokół Nr XXII/08 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 sierpnia 2008r. został przyjęty.
 
Ad.  4 
 
a)  Projekt uchwały w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia  31  lipca  1990  r.  (oświadczenia  lustracyjnego)  przez  kandydata  na  Radnego  Powiatu
Wodzisławskiego  Pana  Wojciecha  Mitko  wraz  z  uzasadnieniem  jest    załącznikiem  nr  2   do  
protokołu. 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą uchwałodawczą w ww. sprawie
wystąpił  Przewodniczący  Rady.  Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję
Organizacyjno – Prawną, Komisję Rewizyjną oraz Zarząd Powiatu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było. 
 
Uchwała  Nr  XXIII/312/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławski ego  w  sprawie  zło żenia  o świadczenia
dotycz ącego pracy lub słu żby w organach bezpiecze ństwa pa ństwa lub współpracy z tymi organami
w  okresie  od  dnia  22  lipca  1944  r.  do  dnia  31  lipca  1990  r.  (oświadczenia  lustracyjnego)  przez
kandydata na Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana W ojciecha Mitko  została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi   załącznik     nr 3   do protokołu  .
 
 
 b)  Projekt uchwały w sprawie   podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Wojciecha Mitko na  

miejsce  Radnej  Pani  Grażyny  Durczok  w  związku  z  wygaśnięciem  mandatu  wraz     z  
uzasadnieniem   jest   załącznikiem nr 4     do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą uchwałodawczą   w ww. sprawie
wystąpił  Przewodniczący  Rady.  Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję
Organizacyjno – Prawną, Komisję Rewizyjną oraz Zarząd Powiatu. 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XXIII/313/2007 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie wst ąpienia Pana Wojciecha
Mitko na miejsce Radnej Pani Gra żyny Durczok w zwi ązku  z wyga śnięciem mandatu  została podjęta
jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 5   do protokołu  .
 
 c)  W obecności  Radnych Powiatu  Wodzisławskiego  oraz  osób uczestniczących  w sesji  Pan  Wojciech



Mitko  złożył ślubowanie. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził , że na podstawie podjętej uchwały oraz złożonego
ślubowania P. Wojciech Mitko jest Radnym Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny  p.  Wojciech  Mitko  podziękował  za  przyjęcie  w  skład  Rady  Powiatu  i  zadeklarował  pełną  i
harmonijną współpracę.
 
W tym momencie została ogłoszona 10 minutowa przerwa, po czym Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E.
Wala przyst ąpił  do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad. 5
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXII sesji jest    załącznikiem nr 6 do  
protokołu.  
Starosta  Powiatu  p.  Jerzy  Rosół  poinformował,  że  przed  rozpoczęciem  sesji  radni  otrzymali  ww.
sprawozdanie, po czym przedstawił informację o przetargach, jakie zostały przeprowadzone przez Starostwo
Powiatowe w okresie od ostatniej sesji. Informacja jest   załącznikiem nr 7   do protokołu  . 
 
Ad. 6
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował ,  że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła
żadna interpelacja. 
Następnie interpelację w sprawie rozważenia możliwości zakupu aparatury rezonansu magnetycznego dla
szpitala przedstawił Radny p. Grzegorz Kami ński.  
Interpelacja jest   załącznikiem nr 8 do   protokołu  .  
 
Ad. 7
Wniosków i oświadczeń radnych nie było. 
 
Ad. 8
Informacja na temat działalności Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami oraz kultury i turystyki jest   załącznikiem nr 9 do   protokołu  .  
Materiały przygotowane zostały przez Biuro Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. 
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował ,  że  Komisja  Organizacyjno  –  Prawna  oraz
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wydały pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  podzi ękował  Zarządowi  Powiatu  oraz Kierownikowi  Biura
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki za przygotowanie materiałów. 
 
Ad. 9 
Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku jest   załącznikiem nr 10  
do protokołu.
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował , że Komisja Organizacyjno – Prawna, Komisja
Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna zapoznały się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze
2008 roku i nie wniosły do niej uwag. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Ad. 10
Sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  Rady Powiatu  za  I  półrocze  2008 roku jest    załącznikiem nr  11    do  
protokołu.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował ,  że Komisja Organizacyjno – Prawna wydała
pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Ad. 11
 

a)    Projekt uchwały w sprawie    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi  



Wodzisławskiemu  pomocy finansowej  przez  Miasto  Wodzisław  Śl.  z  przeznaczeniem  na
realizację zadania pod nazwą „Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych
w nieruchomości przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śl.” wraz z uzasadnieniem jest
załącznikiem nr 12   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  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. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XXIII/314/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy  finansowej przez Miasto Wodzisław Śl. z
przeznaczeniem  na  realizacj ę  zadania  pod  nazw ą  „Budowa  pochylni  przeznaczonej  dla  osób
niepełnosprawnych w nieruchomo ści przy ul.  Młodzie żowej 45 w Wodzisławiu Śl.”  została  podjęta
jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik nr 13 do   protokołu  .
 

b)    Projekt uchwały w sprawie    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia  
pomocy  finansowej  i  rzeczowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Miasto  Radlin,  z
przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej wraz z uzasadnieniem jest
załącznikiem nr 14 do   protokołu  . 
 

Przewodnicz ący  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. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XXIII/315/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
umowy dotycz ącej  udzielenia  pomocy  finansowej  i  rzeczowej  Powiat owi  Wodzisławskiemu przez
Miasto  Radlin,  z  przeznaczeniem  na  realizacj ę  zadania  przy  drodze  powiatowej  została  podjęta
jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 15   do protokołu  .
 

c)    Projekt uchwały w sprawie   uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego  
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez
pracodawcę dla pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim wraz z uzasadnieniem jest   załącznikiem nr 16  
do protokołu. 
 

Przewodnicz ący  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. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  głosów  przeciwnych  i



wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XXIII/316/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie uzgodnienia warto ści jednego
punktu  w  złotych,  stanowi ącego  podstaw ę  do  ustalenia  miesi ęcznych  stawek  wynagrodzenia
zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawc ę  dla  pracowników  Powiatowego  Specjalistycznego
Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Wodz isławiu  Śląskim  została  podjęta
jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 17   do protokołu  .
 

d)      Projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia     2007 r. w  
sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2008  rok  wraz  z  uzasadnieniem  jest
załącznikiem nr 18   do protokołu  . 
 

Przewodnicz ący  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. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XXIII/317/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławski ego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.  w sprawie bu dżetu Powiatu  Wodzisławskiego na 2008 rok
została podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 19   do protokołu  .

 
e)      Projekt  uchwały w sprawie    zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej     w Rydułtowach” wraz z  
uzasadnieniem jest   załącznikiem nr 20   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Organizacyjno - Prawną.  
Głosów w dyskusji nie było. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XXIII/318/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazw ą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”  została podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 21   do protokołu  .
 

f)    Projekt uchwały w sprawie   wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału  
Ginekologiczno  -  Położniczego  oraz  Oddziału  Neonatologicznego  samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem jest   załącznikiem nr 22   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Organizacyjno – Prawną.     
 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 



Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XXIII/319/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie wyra żenia opinii o czasowym
zaprzestaniu działalno ści Oddziału Ginekologiczno Poło żniczego oraz Oddziału Neonatologicznego
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazw ą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach” została podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 23   do protokołu  .
 

g)    Projekt uchwały w sprawie   powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji Zdrowia i  
Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem jest   załącznikiem  
nr 24   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję  Zdrowia i  Pomocy Społecznej  oraz Komisję  Organizacyjno  – Prawną  oraz
Zarząd Powiatu.      
 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XXIII/320/2008 Rady Powiatu  Wodzisławski ego w sprawie  powołania  Pana Wojciecha
Mitko do składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  Rady Powiatu Wodzisławskiego  została podjęta
jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 25   do protokołu  .

 
h)    Projekt uchwały w sprawie   powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji Rewizyjnej  

Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem jest   załącznikiem nr 26   do protokołu  . 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Organizacyjno – Prawną.     
 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XXIII/321/2008 Rady Powiatu  Wodzisławski ego w sprawie  powołania  Pana Wojciecha
Mitko do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wod zisławskiego  została podjęta jednogłośnie.
 
Uchwała stanowi   załącznik     nr 27   do protokołu  .
 
Ad. 12 
Nie odnotowano.
 
Ad. 13 
W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół,  który poinformował, że przed rozpoczęciem
sesji  radni  otrzymali  materiał  przygotowany  przez  Wydział  Strategii  i  Promocji  Powiatu  zawierający
informacje dotyczące imprez i uroczystości związanych z 10 leciem Powiatu Wodzisławskiego, jak również
kalendarz obejmujący wszystkie imprezy, które odbędą się na terenie Powiatu w okresie od października
2008 r. do października roku następnego. 
Dodał,  że  materiał  ten  nie  jest  zamknięty,  jeśli  zostaną  zaplanowane  inne  imprezy  wówczas  zostaną
włączone do harmonogramu. 
Zachęcił radnych do utworzenia drużyny radnych, która wzięłaby udział w IV Turnieju Samorządowców w



Piłce Nożnej Halowej. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przedstawił zaproszenie Ks. P. Kachla z Parafii w Syryni do
udziału w koncercie organowym. 
Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpocznie kontrolę w Wydziale Infrastruktury Technicznej w
zakresie remontów i pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizacje za rok 2007 i I półrocze 2008
roku. 
Z kolei przedstawił pisma: 
-  Zarządu Powiatu  informujące, że Rada Społeczna SPZOZ w Rydułtowach  podjęła uchwałę   opiniującą
zakup nowego sprzętu medycznego,
-   Dyrektora SPZOZ w Wodzisławiu w sprawie zmiany stanowiska NFZ w kwestii poradni  hepatologicznej i
wznowienia jej działalności. 
Poinformował również o uroczystościach i imprezach, w których brali udział Przewodniczący Rady i
Wiceprzewodniczące Rady. Informacja jest załącznikiem   nr 28   do protokołu  . 
Ponadto przedstawił harmonogram posiedzeń komisji stałych na miesiąc październik oraz poinformował, że
wyznaczył  terminy  sesji  w  miesiącu  październiku,  mianowicie  uroczysta  sesja  odbędzie  się  w  dniu  16
października br. o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, a sesja zwyczajna odbędzie się
30 października br., o godz. 14.00.   
 
 
Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zamknął obrady
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16.05. 
 
Protokołowała 
Krystyna Kuczera


