
Protokół Nr XXII/08
z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 28 sierpnia 2008 roku
 
 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godz. 15.00. Miejscem
obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
 
Na wstępie Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przywitał zebranych, otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności radnych
stanowi    załącznik nr 1   do protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  . Ponadto w sesji
uczestniczyli  goście.  Lista gości stanowi    załącznik nr 2   do protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 2
Przewodnicz ący  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  XXI sesji Rady Powiatu.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXI sesji.  
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia  radnych.
7.   Problematyka ochrony środowiska i przyrody:

a)   informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie  środowiska  na  obszarze
Województwa Śląskiego,

b)   informacja Zarządu Powiatu na temat ochrony środowiska i przyrody w Powiecie Wodzisławskim. 
8.   Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

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

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

c)   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,

d)   przyznania dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół
Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”  na  zakup  przewoźnego  aparatu  RTG dla  Oddziału
Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  oraz  myjni  ultradźwiękowej  do  endoskopów  dla  Pracowni
Endoskopii,

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

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

g)   wyrażenia  opinii  o  czasowym  zaprzestaniu  działalności  Poradni  Hepatologicznej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”, 

h)   rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych,

i)     zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

j)    pozbawienia dróg nr 5009 S – ul. Karkoszka, nr 5011 S – ul. Miczurina i ul. Osadnicza oraz nr 5013
S  –  ul.  Konwaliowa  i ul.  Adama  Dzika,  położonych  na  terenie  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego,
kategorii drogi powiatowej, 

k)   zmiany uchwały nr  XX/243/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez
Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej,

l)     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Godów,  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  przy  drodze
powiatowej, 

m) zmiany uchwały Nr XV/162/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 29 grudnia 2003 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego  na drogach powiatowych
Powiatu Wodzisławskiego,  

n)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej



przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa parkingu przy
Ośrodku Zdrowia w Lubomi przy ul. Parkowej 2”, 

o)   ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, 
p)   zmiany uchwały nr  XXI/264/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 26 czerwca 2008 r.  w

sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Miasta  Rydułtowy  na  organizację  Dożynek  Powiatowo  –
Gminnych, 

q)   zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008,

r)    uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego
Domu Dziecka w Gorzyczkach, 

s)   ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Powiatowego
Domu Dziecka w Gorzyczkach, 

t)    zmiany uchwały nr XXXVI/407/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w
sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, 

u)   zmiany uchwały nr XLVII/569/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w
sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno- Opiekuńczemu w Gorzycach,

v)   utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Powiatowym  Ośrodku  Adopcyjno-Opiekuńczym  w
Wodzisławiu Śląskim”, 

w)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  w  Katowicach  na  zadanie  p.n.  „Termomodernizacja  zespołu  budynków  Domu  Pomocy
Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22”,

x)   uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy
Społecznej w Gorzycach, 

y)   wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego Pani Grażyny Durczok,
z)   uczczenia przez Radę Powiatu Wodzisławskiego XX rocznicy strajków górniczych. 

9.   Przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

10.Dokonanie zmian w komisjach stałych Rady Powiatu – podjęcie uchwał w następujących sprawach: 
a)   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,

b)   ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony  Środowiska  Rady
Powiatu Wodzisławskiego,

c)   ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Wodzisławskiego,

d)   powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady
Powiatu Wodzisławskiego,

e)   powołania  Pana  Leszka  Bizonia  do  składu  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego,

f)    odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,
g)   powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,
h)   odwołania  Pana  Grzegorza  Kamińskiego  ze  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
i)     powołania  Pana  Grzegorza  Kamińskiego  do  składu  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Rady

Powiatu Wodzisławskiego,
j)    powołania  Pana  Eugeniusza  Danielczyka  do  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
k)   powołania Pani Krystyny Smuda do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania

Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
l)     powołania  Pani  Weroniki  Maziarczyk  do  składu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i

Przeciwdziałania Bezrobociu Rady  Powiatu Wodzisławskiego.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacje bieżące. 
13. Zamknięcie obrad XXII sesji. 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – zaproponował następujące zmiany:
-  wprowadzenie  pkt  8ż  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Miasta
Katowice  w  sprawie  likwidacji  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  „Szpitala
Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach”,
- wprowadzenie zmian w pkt 10k poprosił o zmianę nazwiska w projekcie omawianej uchwały z Krystyny
Smuda na Czesławę Somerlik w związku ze zmianą decyzji ww. radnych.



 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania poprawki w sprawie wprowadzenia
pkt 8ż do porządku obrad sesji Rady Powiatu. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za wprowadzeniem
poprawki  głosowało  24  radnych,  głosów  przeciwnych  i  wstrzymujących  nie  było.  Poprawka  dotycząca
wprowadzenia pkt 8ż do porządku obrad sesji została przyjęta.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania poprawki w sprawie wprowadzenia
zmian  w  pkt  10k.  w  głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za  wprowadzeniem  poprawki  głosowało  24
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Poprawka dotycząca wprowadzenia zmian w pkt
10k została przyjęta.
 
Po wniesieniu poprawek porządek obrad przedstawia się następująco:
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.   Przedstawienie porządku obrad. 
3.   Przyjęcie protokołu z obrad  XXI sesji Rady Powiatu.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXI sesji.  
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia  radnych.
7.   Problematyka ochrony środowiska i przyrody:

a)   informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie  środowiska  na  obszarze
Województwa Śląskiego,

b)   informacja Zarządu Powiatu na temat ochrony środowiska i przyrody w Powiecie Wodzisławskim. 
8.   Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

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

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

c)   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,

d)   przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na zakup przewoźnego aparatu RTG dla Oddziału
Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  oraz myjni  ultradźwiękowej  do endoskopów dla Pracowni
Endoskopii,

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

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

g)   wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Poradni Hepatologicznej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.”, 

h)   rozszerzenia  działalności  samodzielnego  publicznego zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych,

i)     zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu opieki  zdrowotnej  pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

j)    pozbawienia dróg nr 5009 S – ul. Karkoszka, nr 5011 S  – ul. Miczurina i ul. Osadnicza oraz nr
5013  S  –  ul.  Konwaliowa  i  ul.  Adama  Dzika,  położonych  na  terenie  Miasta  Wodzisławia
Śląskiego, kategorii drogi powiatowej, 

k)   zmiany uchwały nr XX/243/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez
Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej,

l)     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Gminę  Godów, z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze
powiatowej, 

m) zmiany uchwały Nr XV/162/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 29 grudnia 2003 roku w
sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  na  drogach
powiatowych Powiatu Wodzisławskiego,  

n)   wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  udzielenie  Powiatowi  Wodzisławskiemu  pomocy
finansowej przez Gminę Lubomia  z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa
parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Lubomi przy ul. Parkowej 2”, 

o)   ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, 
p)   zmiany uchwały nr XXI/264/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 26 czerwca 2008 r. w

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek Powiatowo –



Gminnych, 
q)   zatwierdzenia  projektu  zmiany zestawienia  przychodów i  wydatków Powiatowego  Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008,
r)    uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia

miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 

s)   ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  w  I  kategorii  zaszeregowania  dla  pracowników
Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 

t)    zmiany uchwały nr XXXVI/407/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005
roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, 

u)   zmiany uchwały nr XLVII/569/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno- Opiekuńczemu w Gorzycach,

v)   utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w
Wodzisławiu Śląskim”, 

w)  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na  zadanie  p.n.  „Termomodernizacja  zespołu  budynków
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22”,

x)   uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, 

y)   wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego Pani Grażyny Durczok,
z)   uczczenia przez Radę Powiatu Wodzisławskiego XX rocznicy strajków górniczych,
ż) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. 

9.   Przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

10.Dokonanie zmian w komisjach stałych Rady Powiatu – podjęcie uchwał w następujących sprawach: 
a)   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,

b)   ustalenia przedmiotu  działania  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska Rady
Powiatu Wodzisławskiego,

c)   ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady
Powiatu Wodzisławskiego,

d)   powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady
Powiatu Wodzisławskiego,

e)   powołania  Pana  Leszka  Bizonia  do  składu  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego,

f)    odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,
g)   powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,
h)   odwołania  Pana  Grzegorza  Kamińskiego  ze  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
i)     powołania Pana Grzegorza Kamińskiego do składu Komisji  Edukacji,  Kultury i  Sportu Rady

Powiatu Wodzisławskiego,
j)    powołania  Pana  Eugeniusza  Danielczyka  do  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
k)   powołania  Pani  Czesławy  Somerlik  do  składu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i

Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
l)     powołania  Pani  Weroniki  Maziarczyk  do  składu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i

Przeciwdziałania Bezrobociu Rady  Powiatu Wodzisławskiego.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacje bieżące. 
13. Zamknięcie obrad XXII sesji. 

 
Ad. 3
Przewodnicz ący  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  24  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr XXI/08 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 czerwca 2008r. został przyjęty.
 



Ad. 4
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 3   do protokołu   z obrad  
XXII sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego.  Informacja o przetargach stanowi    załącznik nr  4   do  
protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu     Wodzisławskiego  .
 
Ad. 5
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że w okresie międzysesyjnym  nie
wpłynęła żadna interpelacja.
 
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad. 6
Etatowy Członek Zarz ądu p. D. Majcherek  – podziękował Pani  B. Capek i Pani I. Obiegły za współpracę i
zaangażowanie.
 
Ad. 7a
Pan  A.  Szczygieł  –  przedstawił  informację  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska      w  
Katowicach      o stanie środowiska na obszarze Województwa Śląskiego  , która stanowi   załącznik nr 5  
do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 7b
Pan  J.  Wyle żych  -  przedstawił  informację  Zarządu Powiatu w dotyczącą  problematyki  ochrony
środowiska i przyrody w Powiecie Wodzisławski  , która stanowi   załącznik nr 6   do protokołu   z obrad  
XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad.8a
Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych wraz uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 7   do protokołu    z obrad XXII sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Zdrowia (…) oraz Komisji Rozwoju (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów
przeciwnych  i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/273/2008  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 i stanowi    załącznik nr 8   do protokołu    z obrad XXII  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad.8b
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 stanowi   załącznik nr 9   do protokołu   z obrad  
XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Infrastruktury (…), Komisji Zdrowia (…) oraz Komisji Edukacji (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały Nr  XIV/165/2007  z  dnia  20  grudnia  2007 r.  w
sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2008  rok.  W  głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/274/2008 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 i stanowi
załącznik nr 10   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .



 
Ad. 8c
Projekt uchwały 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 wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 11   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały 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. W głosowaniu wzięło udział  25 radnych. Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/275/2008 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 12   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8d
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”  na  zakup  przewoźnego  aparatu  RTG  dla
Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  oraz  myjni  ultradźwiękowej  do  endoskopów  dla  Pracowni
Endoskopii  wraz  z  uzasadnieniem  i  stanowi    załącznik  nr  13   do  protokołu    z obrad XXII  sesji  Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na zakup przewoźnego aparatu
RTG  dla  Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  oraz  myjni  ultradźwiękowej  do  endoskopów  dla
Pracowni  Endoskopii.  W głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  25  radnych,  a
głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/276/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania dotacji  samodzielnemu
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na
zakup  przewoźnego  aparatu  RTG  dla  Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  oraz  myjni
ultradźwiękowej  do endoskopów dla Pracowni  Endoskopii  została podjęta  i  stanowi    załącznik nr  14   do  
protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8e
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 15   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  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 26
radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/277/2008  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 16   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8f
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 17   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  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 Śl.”. W głosowaniu wzięło udział 26
radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/278/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.”  została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  18   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8g
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Poradni Hepatologicznej
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.”  wraz z  uzasadnieniem stanowi    załącznik  nr  19   do  protokołu    z obrad XXII  sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie  wyrażenia  opinii  o  czasowym  zaprzestaniu działalności  Poradni
Hepatologicznej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”.  W  głosowaniu  wzięło  udział  26  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  26
radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/279/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  czasowym
zaprzestaniu działalności Poradni  Hepatologicznej  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.”  została podjęta  i  stanowi    załącznik nr 20   do  
protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8h
Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  21   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” poprzez utworzenie Poradni Chorób
Zakaźnych.  W  głosowaniu  wzięło  udział  26  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  26  radnych,  a  głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/280/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  rozszerzenia  działalności
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.” poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych została podjęta i stanowi   załącznik nr 22   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8i
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl  .  ”  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi  
załącznik nr 23   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 



Wobec  braku głosów w dyskusji Przewodnicz ący  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 Śl.”. W głosowaniu wzięło udział 26
radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/281/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl  .  ”  została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  24   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8j
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg nr 5009 S – ul. Karkoszka,            nr 5011 S – ul. Miczurina i ul.  
Osadnicza oraz nr 5013 S – ul. Konwaliowa      i ul. Adama Dzika, położonych na terenie Miasta Wodzisławia  
Śląskiego, kategorii drogi powiatowej wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 25   do protokołu   z obrad  
XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg nr 5009 S – ul.  Karkoszka,    nr 5011 S – ul.
Miczurina i ul. Osadnicza oraz nr 5013 S – ul. Konwaliowa  i ul. Adama Dzika, położonych na terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego, kategorii drogi powiatowej. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem
głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/282/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie pozbawienia dróg nr 5009 S – ul.
Karkoszka,            nr 5011 S – ul. Miczurina i ul. Osadnicza oraz nr 5013 S – ul. Konwaliowa      i ul. Adama Dzika,  
położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, kategorii drogi powiatowej została podjęta i stanowi
załącznik nr 26   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8k
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi  Wodzisławskiemu przez Gminę  Lubomia,  z  przeznaczeniem na realizację  zadań  przy drodze
powiatowej wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 27   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadań przy
drodze powiatowej. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/283/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Lubomia,  z
przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej została podjęta i stanowi   załącznik nr 28   do  
protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8l
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi  Wodzisławskiemu przez Gminę  Godów,  z  przeznaczeniem na realizację  zadania  przy drodze
powiatowej wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 29   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Godów, z przeznaczeniem na realizację zadania przy
drodze powiatowej. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.



Uchwała Nr XXII/284/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Godów,  z
przeznaczeniem  na  realizację  zadania  przy  drodze  powiatowej  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy
dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Godów,  z
przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej została podjęta i stanowi   załącznik nr 30   do  
protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8m
Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XV/162/2003 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z  dnia  29
grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego      na drogach  
powiatowych Powiatu  Wodzisławskiego  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  31   do  protokołu    z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/162/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z
dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego  na
drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział  26 radnych.  Za przyjęciem
głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/285/2008  Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie  zmiany uchwały  Nr  XV/162/2003
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego      na drogach powiatowych Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi  
załącznik nr 32   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8n
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu
pomocy finansowej  przez Gminę  Lubomia z przeznaczeniem na realizację  zadania pod nazwą  „Budowa
parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Lubomi przy ul. Parkowej 2” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr  
33   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  udzielenie  Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod
nazwą „Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Lubomi przy ul. Parkowej 2”. W głosowaniu wzięło udział
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/286/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na
realizację  zadania pod nazwą  „Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Lubomi przy ul.  Parkowej  2”
została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  34   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8o
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  35   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Edukacji (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w sprawie  ustanowienia  Nagród  i  Wyróżnień  Powiatu  Wodzisławskiego  w
Dziedzinie Sportu.  W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/287/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród i  Wyróżnień
Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu została podjęta i stanowi    załącznik nr 36   do protokołu    z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.



 
Ad. 8p
Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr  XXI/264/2008 Rady Powiatu  Wodzisławskiego z  dnia  26
czerwca  2008  r.  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Miasta  Rydułtowy  na  organizację  Dożynek
Powiatowo – Gminnych wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 37   do protokołu    z obrad XXII sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rolnictwa (…), Komisji Rozwoju (…) oraz Komisji Edukacji (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/264/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z
dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek
Powiatowo – Gminnych. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, a
głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/288/2008 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie  zmiany uchwały nr  XXI/264/2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta
Rydułtowy na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych została podjęta i stanowi    załącznik nr 38   do  
protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8q
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik  
nr 39   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Rolnictwa (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. W głosowaniu wzięło udział
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/289/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  zmiany
zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
rok  2008 została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  40   do  protokołu    z obrad XXII  sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8r
Projekt  uchwały w sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego punktu  w złotych,  stanowiącego podstawę  do
ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 41  
do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla
pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.  W głosowaniu  wzięło  udział  26 radnych.  Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, 1 głos był przeciwny, a głosów  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/290/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu
w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach została podjęta
i stanowi   załącznik nr 42   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8s
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  w  I  kategorii  zaszeregowania  dla
pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 43  
do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania
dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, 1 głos był przeciwny, a głosów wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/291/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach została podjęta i
stanowi   załącznik nr 44   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8t
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/407/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23
czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego Gorzyczkach
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  45   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/407/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia  23  czerwca 2005 roku w sprawie  utworzenia Powiatowego Ośrodka Adopcyjno  – Opiekuńczego
Gorzyczkach.  W głosowaniu  wzięło  udział  26  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  26  radnych,  a  głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/292/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/407/2005
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka
Adopcyjno – Opiekuńczego Gorzyczkach została podjęta i stanowi    załącznik nr 46   do protokołu    z obrad  
XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8u
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/569/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22
czerwca  2006  roku  w  sprawie  nadania  statutu  Powiatowemu  Ośrodkowi  Adopcyjno-  Opiekuńczemu w
Gorzycach wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 47   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Organizacyjno -
Prawnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/569/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z  dnia  22  czerwca  2006  roku  w  sprawie  nadania  statutu  Powiatowemu  Ośrodkowi  Adopcyjno-
Opiekuńczemu w Gorzycach. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych,
a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/293/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/569/2006
Rady Powiatu  Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie  nadania statutu Powiatowemu
Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Gorzycach została podjęta i stanowi   załącznik nr 48   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8v
Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-
Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 49   do protokołu   z obrad  
XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Pani  J.  Otawa  –  zapytała  jakie  w  tym  przypadku  wynagrodzenia  będą  bezosobowe  i  jakie  umowy
cywilnoprawne Dyrektor zamierza zawierać, ze swoimi pracownikami, czy z obcymi osobami?
 
Dyrektor p. J. Kasendra  – powiedziała, ze będą to umowy o dzieło lub umowy zlecenia – prawnikiem i



psychologiem. Będą to umowy z osobami z zewnątrz.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Ośrodku
Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim”. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem
głosowało 25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/294/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  utworzenia  rachunku  dochodów
własnych  w  Powiatowym  Ośrodku  Adopcyjno-Opiekuńczym  w  Wodzisławiu  Śląskim”  została  podjęta  i
stanowi   załącznik nr 50   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8w
Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony
Środowiska i  Gospodarki Wodnej  w Katowicach na zadanie p.n. „Termomodernizacja zespołu budynków
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik  
nr 51   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na  zadanie  p.n.  „Termomodernizacja  zespołu
budynków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22”. W głosowaniu wzięło udział 25
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/295/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach na
zadanie  p.n.  „Termomodernizacja  zespołu  budynków  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Gorzycach  przy  ul.
Bogumińskiej 22” została podjęta i stanowi   załącznik nr 52   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8x
Projekt  uchwały w sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego punktu  w złotych,  stanowiącego podstawę  do
ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 53   do  
protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla
pracowników  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Gorzycach.  W  głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/296/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu
w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach została podjęta i
stanowi   załącznik nr 54   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
 
Ad. 8y
Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego Pani Grażyny Durczok
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  55   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – zgłosił autopoprawkę o wpisanie w § 1 ww. projektu
uchwały po słowach „Starostwo Powiatowe” słów w Wodzisławiu Śląskim.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Rewizyjnej  oraz
Komisji Organizacyjno - Prawnej są pozytywne.
 



Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnej  Powiatu  Wodzisławskiego  Pani
Grażyny Durczok. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/297/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu
Wodzisławskiego Pani Grażyny Durczok została podjęta i stanowi    załącznik nr 56   do protokołu    z obrad  
XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8z
Projekt uchwały w sprawie uczczenia przez Radę Powiatu Wodzisławskiego XX rocznicy strajków górniczych
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  57   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Rewizyjnej  oraz
Komisji Organizacyjno - Prawnej są pozytywne.
 
Etatowy Członek Zarz ądu p. D. Majcherek  – powiedział, że rok 1988 i związane z nim strajki górnicze są
bardzo mało zaznaczone w podręcznikach, jak i innych źródłach. Przypominał, że kiedy przekraczał bramę
KWK „1  Maja”  19  sierpnia  1988  roku  spotkał  swojego  przyjaciela,  który  powiedział  „Damian  nareszcie
rozpoczęło  się” i  rozpoczęła  się  walka nie przeciwko komuś  ale walka o coś  (wolność,  swobodę,  prawo
zrzeszania się,  reaktywowania wolnych związków zawodowych).  Wtedy na KWK „1 Maja”  setki osób w
sposób bezinteresowny i pokojowy potrafiło wyartykułować swoje marzenia i pragnienia. W dniu 25 sierpnia
1088  roku  przeciwko  ludziom  pragnącym  wolności  rzucono  siły,  które  rozpoczęły  pacyfikację  Kopalni.
Stwierdził, że przewodnim mottem do omawianego projektu uchwały są słowa św. Siostry Faustyny „o Jezu
mój wiem, że o wielkości człowieka świadczy czyn, a nie słowo ani uczucie. Dzieła które z nas wypłynęły, te
o  nas  mówić  będą”.  Ponadto  podziękował  tym  wszystkim,  którzy  przyczynili  się,  iż  nie  zabrakło  ludzi
potrafiących w 1988 roku podjąć wyzwanie i wierzy, iż ta historia nie zostanie zapomniana, a także iż w
wolnym kraju będziemy umieli jako społeczeństwo czerpać korzyści z wydarzeń roku 1988.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  uczczenia  przez  Radę  Powiatu  Wodzisławskiego  XX  rocznicy
strajków górniczych. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, a głosów
przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/298/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  uczczenia  przez  Radę  Powiatu
Wodzisławskiego XX rocznicy strajków górniczych została podjęta i stanowi   załącznik nr 58   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8ż
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie Likwidacji
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Geriatrycznego  im.  Jana  Pawła  II  w
Katowicach wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 59  do protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Miasta  Katowice  w
sprawie Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana
Pawła II w Katowicach. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a
głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/299/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały
Rady Miasta Katowice w sprawie Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach została podjęta i stanowi    załącznik nr 60   do protokołu    z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9
Przewodnicz ąca Komisji Rewizyjnej p. J. Otawa  – poinformowała, że Komisja Rewizyjna w dniach od
15.04.2008r. do dnia 30.06.2008r. przeprowadziła kontrolę w PCPR w Wodzisławiu Śl. w składzie J. Otawa,
G. Kamiński, J. Tomaszewska w zakresie:
- przegląd dokumentacji formalno – prawnej Jednostki,
- realizacji wybranych zadań statutowych związanych z ustawą o pomocy społecznej,
- analizy dokumentów kadrowo – płacowych.
Zespół  kontrolny  zapoznał  się  i  przeanalizował  –  statut,  regulamin  pracy,  regulamin  wynagradzania,



regulamin  organizacyjny,  regulamin  nagród  pieniężnych  dla  pracowników  PCPR,  instrukcja  obiegu
dokumentów  księgowych,  wybrane  dokumenty  z  akt  osobowych  dot.  zatrudniania  i  wynagradzania
pracowników, wybraną dokumentację związaną z realizacją zadań statutowych w świetle ustawy o pomocy
społecznej.
Poinformowała, ze realizacja zadań statutowych nie budzi zastrzeżeń.
 
Ad. 10a
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 61   do protokołu    z obrad XXII sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno - Prawnej oraz Komisji Rozwoju (…) są pozytywne. Natomiast Komisja Infrastruktury (..) nie
opiniowała ww. projektu uchwały.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  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 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22
radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/300/2008 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 62   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10b
Projekt  chwały  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 63   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno - Prawnej oraz Komisji Rolnictwa (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa i
Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/301/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji
Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi
załącznik nr 64   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10c
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 65   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  zgłosił  autopoprawkę  do  projektu  omawianej
uchwały, aby w miejsce Pani Cz. Somerlik wpisać Panią Krystynę Smuda.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno - Prawnej oraz Komisji Rolnictwa (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i
Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/302/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi
załącznik nr 66   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 



Ad. 10d
Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 67   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej, Komisji Infrastruktury (…) oraz Komisji Rolnictwa (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały w sprawie  powołania  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury,  Rolnictwa i
Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  24  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXII/303/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Infrastruktury,  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi
załącznik nr 68   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10e
Projekt uchwały w sprawie powołania Pana Leszka Bizonia do składu Komisji  Budżetu i  Finansów Rady
Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 69   do protokołu   z obrad XXII sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Komisji Budżetu (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  Pana  Leszka  Bizonia  do  składu  Komisji  Budżetu  i
Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem głosowało
22 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXII/304/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Pana Leszka Bizonia do
składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi   załącznik nr  
70   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10f
Projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 1   do protokołu    z obrad XXII sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Komisji Budżetu (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Finansów Rady
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, a
głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XXII/305/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi   załącznik nr 72   do protokołu  
z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 10g
Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 73   do protokołu    z obrad XXII sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Komisji Budżetu (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Finansów Rady
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
głosów przeciwnych nie było, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXII/306/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji



Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi   załącznik nr 74   do protokołu   z  
obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 10h
Projekt  uchwały w sprawie odwołania Pana Grzegorza Kamińskiego ze składu Komisji  Rewizyjnej  Rady
Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 75   do protokołu   z obrad XXII sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Komisji Budżetu (…) są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  odwołania  Pana  Grzegorza  Kamińskiego  ze  składu  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  23  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 23 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/307/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  odwołania  Pana  Grzegorza
Kamińskiego  ze  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  została  podjęta  i  stanowi
załącznik nr 76   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10i
Projekt uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Kamińskiego do składu Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 77   do protokołu   z obrad  
XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Komisji Edukacji (…) są pozytywne. Poinformował, że Komisja Edukacji (…)
nie opiniowała ww. projektu uchwały.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Kamińskiego do składu Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za przyjęciem
głosowało 23 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/308/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Pana  Grzegorza
Kamińskiego do składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i
stanowi   załącznik nr 78   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10j
Projekt uchwały w sprawie powołania Pana Eugeniusza Danielczyka do składu Komisji  Rewizyjnej Rady
Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 79   do protokołu   z obrad XXII sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Rewizyjnej  oraz
Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów  w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  Pana  Eugeniusza  Danielczyka  do  składu  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  23  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 23 radnych, a głosów przeciwnych i  wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  XXII/309/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Pana  Eugeniusza
Danielczyka  do  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  została  podjęta  i  stanowi
załącznik nr 80   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10k
Projekt uchwały w sprawie powołania Pani Czesławy Somerlik do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr  
81   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Komisji Rozwoju są pozytywne.
 



Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w sprawie  powołania  Pani  Czesławy Somerlik  do  składu  Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Uchwała Nr XXII/310/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Pani Czesławy Somerlik do
składu  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Przeciwdziałania  Bezrobociu  Rady Powiatu  Wodzisławskiego
została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  82   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 10l
Projekt uchwały w sprawie powołania Pani Weroniki Maziarczyk do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady      Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr  
83   do protokołu   z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Rewizyjnej, Komisji
Organizacyjno – Prawnej oraz Komisji Rozwoju są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie powołania Pani Weroniki  Maziarczyk do składu Komisji  Rozwoju
Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady  Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Uchwała Nr XXII/311/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Pani Weroniki Maziarczyk
do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego
została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  84   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 11
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z pismem Państwa Firut, które   stanowi  
załącznik  nr  85   do  protokołu    z  obrad  XXII  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  .  Stwierdził,  iż
poinformował  Państwa  Firut,  że  radni  ze  sprawą  zostaną  zapoznani  na  sesji  sierpniowej,  a  ostateczna
decyzja  zapadnie  do  końca  września.  Odbyły  się  dwa  posiedzenia  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej  i
Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Organizacyjno _Prawnej odbył rozmowę z Państwem Firut i Komisja
wypracowały stanowisko w powyższej sprawie.
 
Przewodnicz ący Komisji Organizacyjno – Prawnej p. J. Żywina  – poinformował, że w dniu 27.08.2008r.
odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjno – Prawnej, na której jednym z tematów było wypracowanie
stanowiska  do  materiałów  nazwanych  skargą  Państwa  Firut.  Powiedział,  że  przedstawił  Komisji
Organizacyjno  –  Prawnej  krótką  relację  z  czynności,  których  dokonał  kierując  się  zaleceniami
Przewodniczącego  Rady.  Poinformował,  że  poprosił  p.  G.  Dziewiora  aby  przekazał  stanowisko  Komisji
Organizacyjno  –  Prawnej  na  Komisji  Rewizyjnej  i  została  tam  omówiona.  W  dniu  24  lipca  2008  roku
Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego skierował do Komisji Organizacyjno –Prawnej materiały w
sprawie  „skargi” Państwa Anny,  Krystiana, Tadeusza Firut zam. w Radlinie ul.  Nałkowskiej  8 dotyczącej
braku odpowiedzi na ich pytanie związane z postępowaniem administracyjnym prowadzonym w Starostwie
Powiatowym, wraz z pisemna prośbą  o  wypracowanie  opinii  w tej  sprawie  i  przekazanie jej  do  Komisji
Rewizyjnej w terminie umożliwiającym wypracowanie projektu uchwały Rady Powiatu. Po zapoznaniu się z
treścią  przekazanych materiałów - w dniu 20 sierpnia 2008 roku udałem się  do Radlina, gdzie odbyłem
rozmowę  z  Państwem  Anną,  Krystianem  i  Tadeuszem  Firut.  W  rozmowie  podtrzymali  oni  swoje
dotychczasowe stanowisko w spornej sprawie, są niezadowoleni z dotychczasowego sposobu jej załatwienia
oraz z reakcji Starosty Wodzisławskiego wyrażonej w piśmie z dnia 13 czerwca 2008. Są oni  przekonani, że
inwestor sąsiedniej nieruchomości P. Wojciech Nawrat przygotowuje inwestycje – budynek mieszkalny na
zakład produkcyjny i w najbliższym czasie wystąpi o zmianę sposobu użytkowania obiektu. Państwo Firut  –
ponieważ nie są stroną w postępowaniu - nie są na bieżąco informowani o podejmowanych  decyzjach i w
przypadku  zmiany  użytkowania  nie  będą  mogli  na  czas  zareagować.  Dlatego  wystąpili  z  pytaniem  do
Starosty Wodzisławskiego wyrażonym w piśmie  z dnia 24 czerwca 2008 roku w brzmieniu „bardzo prosimy
o konkretne odpowiedzi związane z naszym przejrzystym pytaniem, czy będziemy stroną w postępowaniu
przy zmianie  sposobu użytkowania  danego domu jednorodzinnego na zakład  produkcyjny cukierniczo  -
piekarniczy”. Takie same pytanie i wątpliwość wyrazili w piśmie do Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30
czerwca  2008  roku.  W  pismach  tych  oraz  w  bezpośredniej  rozmowie  swoją  interwencję  nie  nazywają
„skargą”,  a  jedynie  zadają  pytanie  i  prośbę  o  odpowiedź  czy  zostaną  objęci  w  charakterze  strony



postępowania.  Odpowiedź Starosty Powiatu z dnia 1 lipca 2008 roku została wysłana dopiero w dniu 7 lipca
br.,  stąd ich  zniecierpliwienie  brakiem  odpowiedzi  i  próba  interwencji  w  Radzie  Powiatu.  Z  odpowiedzi
Starosty  podpisanej przez Wicestarostę Powiatu  nie  wynika jednoznacznie, czy będą stroną  gdyż zależy
to od okoliczności wykazanych w ewentualnym wniosku inwestora (czy zaproponowanie prze niego zmiany
będą miały charakter zmian istotnych). Państwo Firut uważają, że sporny obiekt  „budynek jednorodzinny
jest od podstaw budowany jako piekarnia, więc nie będzie na nowo projektowany, ani nic  konstrukcyjnie
zmieniany, tylko drobne poprawki. Tak został przyjęty projekt budynku w Starostwie, że nie są konieczne
wielkie zmiany, aby to przemianować na piekarnię”. Takie stanowisko przedstawili w piśmie skierowanym do
Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 15 lipca 2008 roku, będącym odpowiedzią  na
zapytanie  Przewodniczącego Rady o  podtrzymanie  skargi.  Podczas  rozmowy wyraźnie  stwierdzili,  że w
piśmie tym mówią „ o podtrzymaniu skargi” tłumacząc ten zwrot  takim samym wyrażeniem jakie zostało
zawarte w piśmie Przewodniczącego Rady. Podtrzymali jednoznacznie swoje stanowisko, że  skierowanych
do Rady Powiatu  i Starosty Wodzisławskiego  pism nie traktowali i nie traktują jako skargi chociaż użyli
takiego  sformułowania.  W  dniu  23  lipca  2008  roku  Starosta  Wodzisławski  skierował  pismo  do
Przewodniczącego  Rady  Powiatu,  w  którym  przedstawił  interpretację  toczącego  się  postępowania
administracyjnego. Jest ona identyczna  ze stanowiskiem Starosty wyrażonym w przytoczonym już piśmie do
Państwa  Firut  podpisanym  przez  Wicestarostę.  Państwo  Firut  swoje  zdecydowanie  przeciwstawne
stanowisko opierają między innymi na piśmie  Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z grudnia 2007 roku, które w końcowej swojej części zawiera stwierdzenie: „w sytuacji zamierzonej zmiany
przeznaczenia  tego  obiektu  –  z  funkcji  mieszkalnej  na  produkcyjną  -  obowiązywać  powinna  normalna
procedura jak dla pozwolenia na budowę  lub zmianę sposobu użytkowania obiektu. W takim postępowaniu
przysługiwałoby Państwu uprawnienie strony postępowania  z wszelkimi wynikającymi z tego uprawnienia
konsekwencjami prawnymi”. Powyższe stanowisko  Śl.  W.I.N.B  różni się od stanowiska przedstawianego
przez Starostę Wodzisławskiego. Komisja Organizacyjno Prawna zwracała  na tę i inne okoliczności uwagę
w prowadzonym postępowaniu dotyczącym poprzedniej skargi Państwa Firut wyrażając swoje stanowisko w
relacji  z  przeprowadzonych  czynności  sprawdzających.  W  świetle  przedstawionych  materiałów  oraz  w
wyniku  przeprowadzonych  rozmów  z  Państwem  Anna,  Krystianem  i  Tadeuszem  Firut  uważam,  że  ich
pytania i wątpliwości wyrażone w pismach  nie należy traktować  jako skargi. Takie stanowisko wyrazili oni i
podtrzymali  w  bezpośredniej  rozmowie.  Relację  z  przeprowadzonych czynności  oraz  wynikające z  nich
wnioski przedstawił na posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Prawnej w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Komisja
jednomyślnie przyjęła przedstawione stanowisko i upoważniła Przewodniczącego Komisji do przedstawienia
przebiegu czynności sprawdzających i  wniosków Komisji Rewizyjnej.  Komisja uważa, że w takie sytuacji nie
zachodzi konieczność  przedstawiania  Radzie Powiatu projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia skargi.
 
Przewodnicz ąca Komisji Rewizyjnej p. J. Otawa  – poinformowała, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Organizacyjno – Prawnej Komisja Rewizyjna przychyla się do tego stanowiska i stwierdza, iż pismo
Państwa Firut nie nosi znamion skargi.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że jeżeli Rada Powiatu nie wniesie sprzeciwu
do tak sformułowanej opinii Komisji, to pismo Państwa Firut Przestaje być „skargą”, a skarżący otrzymają
odpowiedź, iż Rada Powiatu nie będzie ich pisma rozpatrywała jako skargi.
Sprzeciwu nie było, zatem pismo Państwa Firut nie będzie rozpatrywane jako skarga.
 
Ad. 12
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z następującymi pismami:
- pismem p. F. Ośliźlok dot. remontu skrzyżowania ulic M. Strzody z ulicą Głożyńską,
-  pismo  skierowane  przez  p.  D.  Majcherka  dot.  odpowiedzi  jaka  udzieliło  Ministerstwo  Pracy i  Polityki
Społecznej do uchwały Nr XX/251/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego,
- skarga Państwa I. B. Paszek, która została przekazana zgodnie  z kompetencjami do WINB,
-  pismem  Powiatowej  Rady  ds.  Zatrudnienia  dot.  pomocy  w  poprawie  warunków  lokalowych  PUP  w
Wodzisławiu Śl., 
- harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego  w miesiącu wrześniu,
- pismami Klubu Radnych SIL.
Poinformował, że w okresie miedzysesyjnym brał udział w trzech delegacjach – dwie do Bielska Białej dot.
kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego,  jedna  do  Katowic  na  zaproszenie  Marszałka  do  udziału  w
konferencji dot. kierunków rozwoju gospodarki na Śląsku. Ponadto Prezydium Rady uczestniczyło w okresie
od XXI sesji w imprezach i spotkaniach. Informacja stanowi   załącznik nr 86   do protokołu   z obrad XXII  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 13
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 17.30.



 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


