
Protokół nr XXI/08 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 26 czerwca 2008 roku
 

 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 czerwca 2008 roku o godz. 1500. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  otworzył  sesję  i  na  podstawie  listy  obecności  stwierdził
wymagane  quorum.  W  sesji  uczestniczyło  24  radnych.  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  swoją
nieobecność usprawiedliwili radni p. G. Dziewior oraz p. B. Kostaniuk.  Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1   do protokołu  . Przewodniczący Rady przywitał również wszystkich zaproszonych gości. Lista
obecności gości stanowi   załącznik nr 2   do protokołu  .
 
Ad. 2
 
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 XX sesji Rady Powiatu.
4.   Wstąpienie Pani Weroniki Maziarczyk w skład Rady Powiatu Wodzisławskiego:

a)   podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce Radnego Pana
Piotra Cybułki w związku z wygaśnięciem mandatu, 

b)   ślubowanie Pani Weroniki Maziarczyk. 
5. Informacje z działalności:

a)  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarnego
Powiatu Wodzisławskiego,

b)  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie  bezpieczeństwa  weterynaryjnego  na  obszarze
Powiatu Wodzisławskiego,

c)   Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
6.   Informacja  na  temat  działalności  finansowej  publicznej  służby  zdrowia  na  terenie  Powiatu
Wodzisławskiego za rok 2007:

a)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
rok 2007 i  pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

b)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
rok 2007 i  pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

7.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XX sesji. 
8.   Interpelacje i zapytania radnych.
9.   Wnioski i oświadczenia radnych.
10.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego. 
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Wodzisławskiego Pana Radnego Mieczysława Kowalskiego. 
12.    Dokonanie zmian w składzie osobowym Zarządu Powiatu Wodzisławskiego:

a)   rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania tajnego w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

b)   rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Pani Grażyny Durczok i
zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu,

c)   rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

d)   rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Radnego Pana Mieczysława Kowalskiego na
Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego. 

13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)   przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008 - 2015, 
b)   udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych,
c)   powierzenia Miastu Pszów do wykonania zadania własne Powiatu Wodzisławskiego z zakresu

dróg publicznych, 
d)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy



rzeczowej  przez  Gminę  Lubomia,  polegającej  na  przekazaniu  chodnika  przy  ul.  Głównej  w
Bukowie,

e)   wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod
nazwą  „Angielski,  matematyka,  technologie  informacyjno  –  komunikacyjne  w  zajęciach
pozalekcyjnych dla uczniów Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

f)    wyrażenia  zgody na przystąpienie  przez Powiat  Wodzisławski  do projektu  systemowego pod
nazwą „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna
dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie,

g)   wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku  
o  dofinansowanie  projektu  pod  nazwą  „Szansa  na  sukces  dla  uczniów  szkół  zawodowych
Powiatu  Wodzisławskiego”  w  ramach  Działania  9.2  „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości
szkolnictwa zawodowego”,  Priorytetu IX – „Rozwój  wykształcenia i  kompetencji  w regionach”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

h)   zmiany uchwały Nr XLVII/566/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 22 czerwca 2006 r. w
sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,

i)     przedłożenia Zarządowi Województwa Śląskiego informacji o środkach pochodzących z budżetu
Powiatu Wodzisławskiego przeznaczonych na realizację programów operacyjnych,

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

14.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
15.    Informacje bieżące. 
16.    Zamknięcie obrad XXI sesji. 

 

 
Uwag i wniosków do porządku obrad nie było, zatem Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.
 
Ad. 3 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż protokół został przygotowany i wyłożony w
statutowym  terminie.  Uwag  do  protokołu  nie  zgłoszono.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do
przeprowadzenia  głosowania  nad  przyjęciem  protokołu.  W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Ad. 4 a)
 

 Projekt uchwały w sprawie wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce Radnego Pana Piotra  
Cybułki w związku z wygaśnięciem mandatu, stanowiący   załącznik nr 3   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce Radnego Pana Piotra Cybułki w związku z wygaśnięciem
mandatu. W  głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  bez  głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XXI/254/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie     wst ąpienia  Pani  Weroniki  
Maziarczyk na miejsce Radnego Pana Piotra Cybułki  w  związku z wyga śnięciem mandatu    została  
podjęta.     Uchwała ta stanowi   załącznik nr 4   do protokołu  .
 
Ad. 4 b)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił p. Weronikę Maziarczyk  o złożenie ślubowania. 
 
P. W. Maziarczyk  złożyła ślubowanie radnego Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  stwierdził,  że  p.  W.  Maziarczyk  jest  radną  Powiatu



Wodzisławskiego i złożył jej gratulacje. Stwierdził, że od tej chwili w sesji uczestniczy 25 radnych.
 
 
 
Ad. 5 a)
 

 Informacja  z  działalności  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  
bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Wodzisławskiego  ,  stanowiąca    załącznik  nr  5    do  
protokołu. 

 
Kierownik  Sekcji  Epidemiologii  Pa ństwowego  Inspektoratu  Sanitarnego  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  B.
Michalak  przedstawiła sprawozdanie ze stanu sanitarno – higienicznego dla Powiatu Wodzisławskiego za
2007 rok. 
 
Radna p. J. Tomaszewska  przedstawiła pismo p. Dyrektor Gimnazjum  w Marklowicach, skarżącą się na
działania SANEPID – u. W oparciu o rozporządzenie o żywieniu z 2004 roku przeprowadza on kontrole we
wszystkich  placówkach  oświatowych.  Okazuje  się,  że  w  każdej  szkole  są  uchybienia  dotyczące  źle
zamontowanych  klapek  na  myszy  oraz  braku  pracownika  przeszkolonego  w  zakresie  zabezpieczania
zakładu przed  szkodnikami.  Dyrektorzy  otrzymali  za  te  niedociągnięcia mandaty,  które  musieli  pokryć  z
prywatnych środków. Do czasu ostatnich kontroli inspektorzy  SANEPIDU – u nie mieli żadnych zastrzeżeń
co do poruszanych kwestii, ale po ich ostatniej wizycie okazało się, że jest wręcz odwrotnie. 
 
Kierownik  Sekcji  Epidemiologii  Pa ństwowego  Inspektoratu  Sanitarnego  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  B.
Michalak powiedziała, że jeśli Inspektorat dostanie kserokopię tej informacji, to ustosunkuje się do niej na
piśmie. 
 
Ad. 5 b)
 

 Informacja  z  działalności  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie  bezpieczeństwa
weterynaryjnego na obszarze Powiatu Wodzisławskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu.

 
Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  p.  M.  Witt  przedstawił  sprawozdanie z  realizacji  zadań  inspekcji
weterynaryjnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego  w 2007 roku.
 
Radna p. J. Otawa  zapytała czy na terenie Powiatu Wodzisławskiego odnotowano przypadki znęcania się
nad zwierzętami.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. M. Witt  powiedział, że takich drastycznych przypadków nie stwierdzono.
Natomiast  często  zdarzają  się  skargi  sąsiadów dotyczące utrzymywania  zwierząt  i  ich zapachów. Są  to
sytuacje trudne do rozwiązania, ponieważ zwierzęta są własnością człowieka. Rzadko zdarzają się sytuacje
zabierania  zwierząt  do  schronisk,  ponieważ  zwykle  po  interwencji  straży  miejskiej  lub  pracowników
Inspektoratu Weterynarii, sprawy cichną. 
 
Radny p. G. Kami ński powiedział, że chciałby pochwalić p. M. Witta za profilaktykę prowadzoną w swoim
działaniu i różniącą się znacznie od tej, prowadzonej przez SANEPID, którego główna działalność opiera się
na nakładaniu mandatów za uchybienia. 
 
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  powiedział, że w dniu 23 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa  i  Porządku,  która  pozytywnie  oceniła  stan  bezpieczeństwa  sanitarnego  oraz
weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego. W posiedzeniu oprócz przedstawiciela SANEPID - u
oraz   p. M. Witta, uczestniczyli  również dyrektorzy SP ZOZ Wodzisław Śl.  i  SP ZOZ Rydułtowy, a także
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.  Na posiedzeniu Komisji dyskutowano o
dwóch podstawowych sprawach, mianowicie: o czystości dworca PKP w Wodzisławiu Śl. oraz o spotkaniu
pomiędzy kierownictwem  SANEPID –  u  a  dyrektorami  ZOZ –  ów,  zorganizowanego w  celu  omówienia
przeprowadzanych kontroli. Opinia ta stanowi   załącznik nr 7   do protokołu  .
 
 
Ad. 5 c)
 

 Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stanowiąca   załącznik nr  
8   do protokołu  .

 



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. P. Zamar ski  przedstawił sprawozdanie z działalności i
realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. za 2007 rok.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Ad. 6 a)
 

 Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  za  rok  2007  i  
pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej        w Rydułtowach”, stanowiący   załącznik nr 9   do protokołu  . 

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

 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach p. B. Capek  przedstawiła informację na temat działalności finansowej
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach za rok 2007. Poinformowała, że stan aktywów oraz pasywów
wyniósł  9.359.491,64 zł.  Spadek o ponad 900.000 zł  w stosunku do roku 2006 spowodowany był  m.in.
przekazaniem budynków przychodni  w Radlinie oraz w Gaszowicach.  Rachunek  zysków i  strat  wykazał
stratę  netto w wysokości 438.668,55 zł.  Nastąpił  wzrost przychodów ogółem ponad 1.900.000 zł,  koszty
ogółem wzrosły o ponad 2.300.000 zł w stosunku do ubiegłego roku. Główny udział we wzroście ogólnych
kosztów  miał  wzrost  kosztów  wynagrodzenia,  ubezpieczeń  społecznych  oraz  usług  obcych.  Propozycją
pokrycia  straty  za  rok  2007  jest  pokrycie  jej  funduszem  Zakładu  do  rozliczenia  w  latach  następnych.
Zestawienie  zmian w funduszu  własnym  za  rok  obrotowy wykazało  zmniejszenie  funduszu własnego  o
1.157.150,43  zł.  Sprawozdanie  z  przepływu  środków pieniężnych  wykazało  zwiększenie  stanu środków
pieniężnych netto o kwotę  240.696,09 zł.  Zobowiązania wyniosły ogółem 8.614.68 zł,  w tym wymagalne
1.849.292 zł. Zobowiązania ogółem uległy wzrostowi ze względu na zwiększenie kwoty pożyczki z BGK o
ponad  820.000  zł,  jak  również  umorzenie  pożyczki  ze  Starostwa  Powiatowego.  Struktura  rzeczowa
przychodów  zwiększyła  się  o  ponad  8,44%,  przede  wszystkim  w  lecznictwie  specjalistycznym  oraz
świadczeniach  szpitalnych,  spadła  natomiast  w  świadczeniach  ambulatoryjnych  POZ,  co  spowodowane
zostało restrukturyzacją niektórych przychodni. Zatrudnienie na dzień 31.12.2007 roku wyniosło 643 osoby.
Nastąpił  przyrost  środków trwałych  w  postaci  sprzętu  medycznego,  urządzeń,  maszyn  oraz  inwestycji.
Łączna  ich  wartość  to  ponad  620.000  zł.  Przeprowadzono  remonty  Oddziałów:  Wewnętrznego  I,
Pediatrycznego, Rehabilitacyjnego oraz Zakładu RTG, których wartość wyniosła ponad 539.000 zł. Początek
roku br. to zakupy aparatury  i sprzętu medycznego na wartość  ponad 460.000 zł.  Dyrektor p. B. Capek
dodała, że SP ZOZ Rydułtowy otrzymuje pomoc finansową ze strony Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śl., Miasta Rydułtowy, Miasta Radlin, a także stara się pozyskiwać fundusze z innych źródeł. W tym roku
szpital pozyskał 45.000 zł w postaci karetki Mercedes Benz od holenderskiej fundacji, aparat do badania
słuchu o wartości ponad 17.000 zł oraz aparat USG o wartości ponad 150.000 zł z Fundacji POLSAT. W tym
roku zakończono również  remont Oddziału Wewnętrznego II  i  Geriatrycznego, a także rozpoczęty został
remont  drugiego odcinka Oddziału Pediatrycznego. Planowany jest  również  remont  pracowni  endoskopii
oraz zakończenie projektu rozbudowy pawilonu głównego szpitala.
Wszystkie informacje przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 i pokrycia straty samodzielnego publicznego
zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach”.  W głosowaniu  udział
wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XXI/255/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2007        i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu  opieki  
zdrowotnej  pod  nazw ą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach    została  podjęta.    Uchwała  ta  
stanowi   załącznik nr 10   do protokołu  .
 
 
Ad. 6 b)
 

 Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  za  rok  2007  i  
pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej      w Wodzisławiu Śl.”, stanowiący   załącznik nr 11   do protokołu  .

 



Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Dyrektor  SP  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  H.  Wojtaszek  przedstawił  informację  na  temat  działalności
finansowej  Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.  za rok 2007. Poinformowała, że aktywa trwałe
wynoszą ponad 8.000.000 zł, aktywa obrotowe - 3.778.824 zł. Strata za rok ubiegły wyniosła 1.113.141,69 zł.
Zobowiązania i rezerwy stanowią kwotę 12.799.487 zł. Ogólny bilans aktywów i pasywów wykazywał sumę
11.940.196,81 zł.  Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok  obrotowy 2007, wykazało zwiększenie
funduszu  własnego  o  66.718,96 zł.  Wykaz przepływu  środków pieniężnych  pokazał  zmniejszenie  stanu
środków pieniężnych netto o kwotę  307.645,99 zł.  Koszty stanowią ogółem 35.037.308,61 zł.  Przeciętna
liczba zatrudnienia  w różnych grupach zawodowych wyniosła  697,80 osób.  Dokonano zakupów sprzętu
medycznego ze środków własnych na sumę 62.517.00,43 zł oraz z darowizn i dotacji. Remonty w 2007 roku
zamknęły  się  w  kwocie  prawie  200.000  zł.  W  ramach  inwestycji  wchodzi  doposażenie  Oddziału
Neurologicznego, nowopowstały Pododdział Udarowy, zakup sprzętu medycznego ze środków własnych na
kwotę 181.440 zł, z dotacji Powiatu – 300.000 zł oraz z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia udzielonej za
pośrednictwem Wojewody Śląskiego – 700.000 zł. Dyrektor p. H. Wojtaszek dodał, że do końca 2008 roku
planowana  jest  adaptacja  magazynu  przy ul.  26  Marca  na  potrzeby  pogotowia  ratunkowego  i  jego
przeniesienie,  zabudowa  windy  w  budynku  Oddziału  Chorób  Wewnętrznych  II,  zabezpieczenia
przeciwpożarowe,  pokrycie  dachu,  wymiana  pionów  wodnokanalizacyjnych,  remont  Oddziału
Ortopedycznego, budowa stacji dializ, reorganizacja izby przyjęć, modernizacja bloku sterylizacji centralnej
oraz wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii. 
Wszystkie informacje przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 i pokrycia straty samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. W głosowaniu
udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XXI/256/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2007        i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu  opieki  
zdrowotnej pod nazw ą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”   została podjęta.   Uchwała  
ta stanowi   załącznik nr 12   do protokołu  .
 
Ad. 7
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji, które stanowi   załącznik     nr 13   do protokołu  , a także informację na temat przetargów i
udzielanych zamówień publicznych, która stanowi   załącznik     nr 14   do protokołu  . 
 
Ad. 8 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  w  okresie  międzysesyjnym  Radna  p.  J.
Wojaczek złożyła dwie interpelacje. Pierwszą w sprawie zatrudnienia nauczyciela – bibliotekarza w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. oraz drugą, w sprawie budowy chodnika w Skrzyszowie. 
 
Radny p. G. Kami ński  zapytał czy istnieje możliwość powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na
realizację zadań publicznych z zakresu promocji ochrony środowiska. Działalność tej komisji promowałaby
instytucje społeczne, stowarzyszenia, fundacje itp., które poprzez swoje działania, przy wykorzystaniu dotacji
otrzymanych  z  Powiatu,  przyczyniłyby  się  do  stanu  ochrony  środowiska  w  Powiecie  Wodzisławskim.
Działalność Komisji byłaby kompatybilna z jednym z punktów Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego
na lata 2008 – 2015, który mówi o zwiększeniu stopnia wyedukowania społeczeństwa w zakresie ochrony
środowiska.
 
Radna p. Krystyna Smuda  złożyła  interpelację dotyczącą Wytwórni Mas Bitumicznych w Syryni,
która stanowi   załącznik nr 15   do protokołu  . 
 
Radna p. B. R ączka  zadała pytanie związane z posiedzeniem Zarządu Powiatu   z dnia 19 czerwca br.,
dotyczące  procedury  zaliczenia  drogi  powiatowej  do  kategorii  drogi  gminnej  oraz  terminu  realizacji
przekazania dróg powiatowych gminom.
 



Radny p. L.  Bizo ń zadał  pytanie związane z posiedzeniem Zarządu Powiatu  z dnia 25 czerwca br.,  a
mianowicie, jaka jest opinia Zarządu w sprawie wysokości opłat za umieszczanie infrastruktury technicznej w
pasie drogowym. 
 
Ad. 9
 
Etatowy  Członek  Zarz ądu  p.  D.  Majcherek  złożył  oświadczenie  związane  z  orzeczeniem  wyroku  dla
milicjantów  za  stłumienie  strajku  na  KWK  „Wujek”,  podczas  którego  zginęło  9  górników.  „Chwała
zwyciężonym” – powiedział  24 czerwca 2008 roku przewodniczący składy sędziowskiego. Pod tymi słowami
można się tylko podpisać. Górnicy nie żyją od 27 lat. Aż tyle potrzebowało Państwo Polskie by wydać akt
sprawiedliwości. Lepiej późno niż wcale. W tej sprawie – jakże symbolicznej – wyrok zapadł, ale w wielu
innych  ciągle  nie.  Wydawało  się  kiedyś,  że  w  wolnym  kraju  pójdzie  wszystko  szybko  i  łatwo.  Jednak
rzeczywistość  okazała  się  dużo  trudniejsza.  Młoda  polska  demokracja  nie  bardzo  radzi  sobie  z
udźwignięciem i  osądzeniem przeszłości.  Przeszłości,  której  nie  można uznać  za  nieważną,  bo  sprawy
nienazwane i nieosądzone będą się za nami ciągnęły. Wspólnota bez jasno określonych zasad w stosunku
do zbrodni i zwykłych świństw nie może dobrze funkcjonować. Nie musimy zgadzać się  w osądzie zdarzeń i
postaci. Winno natomiast się zło nazywać złem, bohaterów – bohaterami. Górnicy z „Wujka” są bohaterami
wolnej i niepodległej Polski. To między innymi dzięki nim możemy żyć w wolnym kraju. Panie i Panowie – nie
zapominajmy o „9. z Wujka”. 
 
Prezydent Miasta Wodzisław Śl. p. M. Kieca poinformował, że 25 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu z
premierem p. G. Schetyną,  z wiceministrem spraw wewnętrznych i  administracji p. Siemoniukiem oraz z
przedstawicielami  odpowiednich  ministerstw.  Głównym  tematem  była  proponowana  reforma  ustroju
samorządowego  i  zmian,  jakie  rząd  i  p.  prof.  Kulesza  zamierza  wprowadzić  w  najbliższych  latach.
Sugerowane zmiany dla Miasta Wodzisławia Śl. są bardzo ważne, ponieważ dotyczą one funkcjonowania
całego Powiatu. Na spotkaniu tym byli również obecni prezydenci miast, niebędących miastami na prawach
powiatu,  ponieważ  proponowane  rozwiązania  mówią  o  możliwości  utworzenia  nowych  powiatów  tzw.
grodzkich. Zostali oni poproszeni o przedstawienie stanowiska  i analizę z punktu widzenia każdego miasta i
jego otoczenia. Prezydent  p. M. Kieca powiedział, że został członkiem zespołu wśród prezydentów miast
niebędących na prawach powiatu, który przygotowuje propozycje zmian dla    tzw. zespołu ustrojowego przy
prof. Kuleszy. W harmonogramie prac ustalono, że do 1 lipca br. zostaną przedstawione wstępne propozycje
zmian w trybie ustrojowym samorządu terytorialnego oraz konkretne zmiany w ustawach dotyczących tzw.
ustawy  kompetencyjnej,  czyli  podziału  zadań  między  samorządem  terenowym  różnych  szczebli  a
administracją  rządową  i  samorządem  terenowym.  W  szczególności  dotyczy  to  ustaw  o  drogach,  o
planowaniu przestrzennym, ustaw budowlanych, o ochronie środowiska, ustaw oświatowych, dotyczących
kultury, szkolnictwa wyższego oraz ustaw związanych z muzealnictwem. Prezydent p. M. Kieca powiedział,
że  jeżeli  radni  zgromadzeni  na  sesji  mają  konkretne  propozycje  zmian  z  punktu  widzenia  samorządu
powiatowego, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną do dnia 1 lipca br. Propozycje te zostaną zebrane i
przekazane do dalszych prac zespołu. 
 
Wiceprzewodnicz ąca  Rady  p.  E.  Cogiel  zapytała,  w  jaki  sposób  w  tak  krótkim  czasie  mają  się  te
konsultacje odbyć.
 
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. p. M. Kieca  powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że czasu jest
bardzo  mało.  Powiedział,  że  prezydenci  miast  długo  czekali  na  to  spotkanie  wiedząc,  że  o  ustawie
kompetencyjnej w pewnych gremiach dyskutuje się od trzech miesięcy. Prezydenci miast przedstawili na tym
spotkaniu problemy, z jakimi borykają się samorządowcy. Termin spotkania wszystkich zainteresowanych
prezydentów został ustalony na 1 lub 2 lipca, podczas którego zostaną zebrane tzw. konsultacje społeczne.
Zostaną  one  wysłane  do  Tomaszowa  Mazowieckiego,  gdzie  10  dni  później  odbędzie  się  spotkanie  w
szerszym gronie, na którym wszystkie poruszone kwestie będą opracowane i przedstawione również radnym
powiatowym. Prezydent  p.  M.  Kieca powiedział,  że  premier  p.  G Schetyna oznajmił,  iż  jest  otwarty na
wszelkiego rodzaju propozycje, ale liczy na bardzo szybką i konkretną współpracę.
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  odnosząc  się  do  wypowiedzi  p.  Prezydenta  powiedział,  że  w  kwestii
kompetencji  zawartych  w  ustawach  samorządowych,  jest  wiele  spraw  wymagających  uporządkowania.
Powiedział, że zaskakuje go tryb  w jakim się to odbywa. Są to bardzo poważne sprawy i nie powinno się do
nich  podchodzić  ad  hoc,  ponieważ  dotyczą  one  zarówno  gminy,  powiatu  jak   i  województwa.  Starosta
Powiatu  p.  J.  Rosół  powiedział,  że  nie  należy  pochopnie  podejmować  żadnych  działań,  ale  spokojnie
rozpocząć  poprawę  funkcjonowania  poszczególnych  szczebli  samorządu.  Dziwne  jest  również  to,  że
uczestnicy  spotkania,  o  którym  mówił  p.  Prezydent  są  przedstawicielami  tylko  strony  gminnej,  a
przedstawiciele  Powiatu  nie  zostali  w  ogóle  wzięci  pod  uwagę.  Powiedział  również,  że  należałoby
przedstawić  konkretne  informacje,  tak  aby  Powiat  mógł  się  do  nich  ustosunkować  i  zabrać  swój  głos,
ponieważ narazie nie ma żadnego projektu ani podstawy do tego, aby zająć jakiekolwiek stanowisko   w tej



sprawie. Starosta Powiatu zapytał również jaki jest powód tego, że w takim trybie i w tak krótkim czasie
czynione są działania, mające polepszyć wspólną działalność. Powiedział, że Powiat Wodzisławski powinien
być  traktowany na takim samym poziomie jak Miasto Wodzisław Śl.,  a przede wszystkim powinien mieć
możliwość zabrania głosu w sprawie swojej przyszłości.
 
Prezydent  Miasta  Wodzisławia  Śl.  p.  M.  Kieca  powiedział,  że  spotkanie  było  zorganizowane  dla
prezydentów  miast  niebędących  miastami  na  prawach  powiatu.  Miasta,  które  są  miastami  grodzkimi
rozwijają się dużo szybciej  i dynamiczniej w stosunku do miast, które tego statusu nie posiadają. Prezydenci
miast, które nie mają statusu grodzkiego stwierdzili, że miasta te nie uczestniczą w żadnym związku. Stąd
pół  roku  temu narodził  się  pomysł  na  założenie  nieformalnego  stowarzyszenia.  Na  takich  spotkaniach
prowadzone  są  dyskusje  na  temat  tego,  co  trzeba  rozwiązać  oraz  w  jaki  sposób.  Projekt  ustawy
kompetencyjnej od około 3 miesięcy jest dostępny na stronach internetowych. Stowarzyszenie, o którym
mowa wyżej zajęło się rozwiązaniami ustrojowymi  i tym, co ułatwi życie mieszkańcom. W ten sposób udało
się  doprowadzić  do spotkania z  p.  premierem, w trakcie którego został  on  poinformowany,  jak  wygląda
praktyka  życia  w  miastach.  Do  tej  pory  miasta,  które  nie  mają  statusu  miasta  grodzkiego  były
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznania, który jest szefem Związku Miast Polskich. Prezydent p.
Kieca  powiedział,  że  jego  obecność  na  sesji  Rady  Powiatu  ma  na  celu  uniknięcie  zbędnych  plotek,
pomówień  i  dyskusji  oraz poinformowanie,  że Wodzisław Śl.  działa w takim Związku nie po to aby coś
likwidować  czy  zmieniać.  Wręcz przeciwnie  –  po  to  żeby poprawiać  status  życia  swoich  mieszkańców.
Powiedział,  że Powiat również może zgłaszać  swoje propozycje podczas spotkań  związków, których jest
członkiem. 
 
Radny p. J. Żywina powiedział, że jest bardzo zaskoczony wypowiedzią p. Prezydenta, ponieważ zaczynem
takiej dyskusji powinno być wyłożenie sprawy jasno. Jeżeli jest to projekt Prezydenta Wodzisławia Śl. bądź
ludzi myślących tak jak on i działających w tym kierunku, to na pewno powstały już przemyślenia, projekty i
założenia, a co najważniejsze wiara w to, że te założenia uda się uskutecznić. Powiedział również, że poza
tym, że jest radnym powiatowym, jest równocześnie mieszkańcem Miasta Wodzisław Śl. i  problemy tego
Miasta są mu bardzo bliskie. P. J. Żywina zapytał jakie były przyczyny tego, że do tej pory istniejąca struktura
i funkcjonowanie samorządów napotkało takie zatory  i przeszkody, że trzeba ją zmienić, a także co trzeba
zmienić. Zapytał czy dziedziny, którymi zajmował się do tej pory Powiat źle funkcjonowały, jeżeli tak to w
jakim zakresie i  w jakim stopniu należy to zmienić.  Powiedział,  że z jego punktu widzenia koncepcja p.
Prezydenta  wyglądałaby podobnie  jak  w Mieście  Rybnik,  gdzie  istnieje  potężny powiat  grodzki  i  powiat
rybnicki. Radny p. J. Żywina zapytał p. Prezydenta jakie jest stanowisko p. G. Schetyny, który uczestniczył w
spotkaniu. Powiedział także, że taką inicjatywę wcale nie jest łatwo przeprowadzić i trzeba bardzo uważać,
aby nie przysłonić jej względami ambicjonalnymi. 
 
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl.  p. M. Kieca  powiedział, że dyskusja powstała podczas tzw. spotkań
roboczych  prezydentów,  na  których  były  wymieniane  wzajemne  informacje  pomiędzy  miastami,  które
funkcjonują w podobnych strukturach i które mają różne problemy wynikające z wielu rzeczy. Wodzisław Śl.
jest dość specyficznym miastem i powiatem, a wynika to być może z najbliższej okolicy, w której dominują
miasta grodzkie. Powiedział,  że daleki jest od kompleksu Rybnika, ponieważ Wodzisław Śl.  ma zupełnie
odmienną drogę rozwiązań i ścieżkę zmian niż Rybnik. Najważniejsze jest to, aby region dobrze ze sobą
współdziałał i funkcjonował. Widoczne są pewne problemy, np. Rybnik ze swoją komunikacją zbiorową, który
odcina  się  od  reszty i  tworzy problemy komunikacyjne.  Miasto Wodzisław Śl.  może mieć  w przyszłości
podobne  problemy.  To są  sprawy,  o  których  trzeba  rozmawiać.  Niestety  wciąż  na  drodze  stoją  bariery
prawne,  a  tuż  za  nimi  finansowe.  Obecnie  opracowywany  jest  projekt  rozwiązań,  który  po  ukończeniu
zostanie przekazany do wiadomości Staroście Powiatu oraz wicepremiera. Ogólnie rzecz ujmując dotyczy to
problemu zarządzania drogami,  przede wszystkim z punktu widzenia dróg wojewódzkich       i  krajowych,
odpowiedzialności za gospodarkę wodno – ściekową, ale także ponadlokalną, gospodarkę odpadami, cały
proces inwestycyjny zgłaszany przez wiele gmin oraz zachowanie jak najlepszego ciągu edukacyjnego, w
oparciu  o wspólne programy idące ku lepszemu rozwojowi. 
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  powiedział,  że  trudno oprzeć  się  wrażeniu,  że winę  za  to
ponoszą  twórcy  pierwszej  ustawy samorządowej,  która  wprowadziła  dwa  rodzaje  powiatów –  ziemski  i
grodzki. Inny jest podział kompetencji, inne przydzielanie środków finansowych i to ustawodawca powinien
zdecydować  się  na jeden model - albo wszystkie powiaty grodzkie albo ziemskie, albo też stworzyć  coś
nowego o nazwie aglomeracja i zlikwidować powiaty. Powiedział, że zbyt wiele jest struktur pośrednich. 
 
Wicestarosta Powiatu T. Skatuła  powiedział, że z ostatniej wypowiedzi p. Prezydenta wynika, że stworzy
On projekt,  z którym zapozna radnych powiatowych, a oni  będą  mogli  się  do niego odnieść.  Powiedział
także, że p. Prezydent mówi tylko o pewnym fragmencie działalności Powiatu, a nie o całości. W związku z
budową obwodnicy, bez jakiegokolwiek uzgodnienia z władzami Powiatu, p. Prezydent przygotował plany,
które bezpośrednio pokazują, że wchodzą w teren Powiatu i zabierają ok. 30 arów ziemi wokół ZSP Nr 2, na



której miały powstać inwestycje związane z kompleksem sportowym,  m. in. salą gimnastyczną. Powiedział,
że trudno się ustosunkować do tego typu decyzji, jeżeli po raz pierwszy jest o nich mowa na sesji. 
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  powiedział,  że  oświata  dla  władz  Powiatu  zawsze  była,  jest  i  będzie
priorytetem. Najlepszym  dowodem na to  będzie  rozpoczęcie  wojewódzkiego roku szkolnego w jednej  z
powiatowych placówek oświatowych. 
 
Etatowy Członek Zarz ądu p. D. Majcherek powiedział, że p. Prezydent jako członek Rady Społecznej SP
ZOZ w Wodzisławiu Śl. wie, że to Powiat zlecił audyt, który ma m.in. odpowiedzieć na pytanie co dalej ze
służbą  zdrowia.  Jeśli  projekt,  o  którym  mówi  Prezydent  p.  M.  Kieca  zostanie  zrealizowany,  szpital  w
Wodzisławiu Śl. przejdzie do Miasta Wodzisław Śl. i nie będzie już powiatowy. Powiedział także, że takie
plany na pewno nie wyniknęły ze spotkania z premierem p. G. Schetyną, a były już w zamyśle władz Miasta
Wodzisławia Śl.   dużo wcześniej. P. D. Majcherek zapytał dlaczego Powiat ma inwestować  w coś, co po
ewentualnym przejęciu przez Miasto nie będzie należało do niego.
 
Radna p. J. Otawa zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie.
 
Radny I. Serwotka powiedział, że Zarząd Powiatu i Prezydent p. M. Kieca niepotrzebnie prowadzą między
sobą publiczną polemikę na temat, który powinni uzgodnić wewnętrznie. Zaproponował zakończenie tematu.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że wniosek zgłoszony przez radną p. J. Otawę w
związku z brakiem chętnych do dyskusji, uważa za bezprzedmiotowy. 
 
Ad. 10
 

 Projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący   załącznik  
nr     16   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Radny  p.  J.  Żywina  powiedział,  że  dobrze  się  stało,  że  sprawa  obsadzenia  stanowiska sekretarza  w
Starostwie  zostanie  wreszcie  uregulowana.  Zapytał  p.  Starostę  będącego  wnioskodawcą  kandydatury
Radnej p. G. Durczok na stanowisko sekretarza, o podanie cech i warunków, które nim kierowały przy takim
wyborze. Zapytał również, dlaczego tak długo zwlekano z obsadzeniem stanowiska sekretarza, skoro wakat
istniał od prawie półtora roku. Powiedział także, że przez ten czas obowiązki sekretarza Powiatu pełniła p.
Renata Kościelak łącząc je z przypisaną własną funkcją w urzędzie. W związku z tym, p. J. Żywina zapytał p.
Starostę jak w jego ocenie wywiązała się ona z powierzonych zadań       i obowiązków. Jeśli dawała sobie
radę to czy p. Starosta nie rozważał wysunięcia jej  kandydatury na to stanowisko oraz czy nie myślał o
ogłoszeniu konkursu na stanowisko sekretarza powiatu. Jeżeli nie, to jakie były tego przyczyny. 
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  powiedział, że jest bardzo zadowolony z pracy    p. R. Kościelak, za co jej
podziękował. Przyznał, że istniała koncepcja wysunięcia p. R. Kościelak na stanowisko sekretarza, jednak
nie  wyraziła  ona na to  zgody.  Powiedział,  że  z  wyborem sekretarza  zwlekał  w  związku z  pracami  nad
nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych i zmianą umocowania stosunku pracy na stanowisku
sekretarza idącą w takim kierunku, aby stanowisko sekretarza przestało być stanowiskiem politycznym, a
żeby wiązało się z tym, aby był on dyrektorem urzędu. Jednak prace nad wspomnianą ustawą wciąż trwają i
nie  jest  bliżej  określone  kiedy się  zakończą.  W związku z  powyższym  wysunięta  została  jednoznaczna
kandydatura p. G. Durczok. Jest ona wieloletnim pracownikiem samorządowym, byłym członkiem zarządu
miasta,  z  powiatem  związana  jest  od  samego  początku  jego  istnienia,  doskonale  zna  zakres  jego
kompetencji,  kadrę  kierowniczą  i  z  całą  pewnością  jej  obecność  będzie  przydatna  w  pracach  całego
Starostwa.  P.  Starosta  Powiatu  powiedział  także,  że  istniała  koncepcja  przeprowadzenia  konkursu  na
stanowisko sekretarza, ale tylko do czasu rozwiązania sprawy osobowej i wyznaczenia konkretnej osoby. W
tym momencie nie ma to już sensu. 
 
Radny p. J. Żywina powiedział, że przede wszystkim chodzi o styl załatwiania tego typu spraw, który jest
nieodłącznym elementem stylu sprawowania władzy. Stąd pytania o konkurs i obawa, czy nie przerodzi się
to w przyzwyczajenie, w praktykę. 
 
Starosta Powiatu  p.  J.  Rosół  powiedział,  że nie zamierza  przyzwyczajać  się  do tego,  aby powoływać
pracowników bez konkursu, ponieważ byłoby to wbrew obowiązującej ustawie, która jasno określa, kiedy
mają być one przeprowadzane. W przypadku kandydatury p. G. Durczok takiego obowiązku nie ma i sprawa
jest jasna. 



 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował  radnych,  iż  zgodnie  z  ustawą  lustracyjną,
kandydat na stanowisko sekretarza, jest zobowiązany złożyć Radzie Powiatu oświadczenie lustracyjne. P. G.
Durczok jako kandydatka na to stanowisko również  jest  zobligowana do złożenia takiego oświadczenia.
Jednak w związku z tym, że jako radna dostarczyła wcześniej Wojewodzie Śląskiemu, złożyła informację, że
takie oświadczenie w dniu 24 stycznia 2008 roku dostarczyła w związku z pełnieniem funkcji radnej Powiatu.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zamknął dyskusję, przypomniał, że p. G. Durczok nie bierze
udziału w tym głosowaniu i  przystąpił  do  głosowania projektu uchwały w sprawie  powołania  Sekretarza
Powiatu Wodzisławskiego.  W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych,  2
głosy wstrzymujące, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr XXI/257/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie powołania Sekretarza Powiatu
Wodzisławskiego     została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 17   do protokołu  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  podziękował  p.  G.  Durczok za  10.  letnią  pracę  w  Radzie
Powiatu Wodzisławskiego.
 
P. G. Durczok  podziękowała członkom Klubu SIL, p. Staroście za inicjatywę wyboru jej kandydatury oraz
przedłożenia wniosku pod obrady Wysokiej Rady,  a także Prezydentowi p. M. Kiecy za 9. letni staż pracy w
Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.
 
Ad. 11
 

 Projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania  ze  składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego  Pana  Radnego  Mieczysława  Kowalskiego,  stanowiący    załącznik  nr  18    do  
protokołu.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał, że Radny p. M. Kowalski nie bierze udziału w tym
głosowaniu i przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Radnego Mieczysława Kowalskiego. W głosowaniu udział
wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXI/258/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     odwołania ze składu osobowego  
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pan a Radnego Mieczysława Kowalskiego   została  
podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 19   do protokołu  .
 
Ad. 12 a)
 

 Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego  
w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący    załącznik nr 20    do  
protokołu.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Radny p. J. Żywina powiedział, że w porozumieniu i za zgodą Komisji Organizacyjno – Prawnej wysunięci
zostali kandydaci do Komisji Skrutacyjnej, w osobie p. K. Grzywacza i p. M. Drosio. 
Ww. osoby wyraziły zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny p. L. Bizo ń  powiedział, że w imieniu Komisji Rewizyjnej do składu Komisji Skrutacyjnej proponuje
kandydaturę p. J. Otawy. 
Ww. osoba wyraziła zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej. 
Innych kandydatów nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala i przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyboru
Komisji  Skrutacyjnej  w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Członka Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXI/259/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     wyboru Komisji Skrutacyjnej w  
celu  przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  sprawie  o dwołania  Członka  Zarz ądu  Powiatu



Wodzisławskiego   została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 21   do protokołu  .
 
Ad. 12 b)
 

 Projekt  uchwały  w  sprawie  odwołania  Członka  Zarządu  Pani  Grażyny  Durczok  i  zwolnienia  z  
pełnienia obowiązków Członka Zarządu, stanowiący   załącznik nr 22   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Przewodnicz ąca  Komisji  Skrutacyjnej  p.  J.  Otawa  przedstawiła  protokół     z  ukonstytuowania  się  
Komisji  Skrutacyjnej,  który  wraz  z  zasadami  głosowania  tajnego  stanowi    załącznik  nr  23    do  
protokołu.
 
Przeprowadzono  głosowanie  tajne  nad  projektem uchwały  w sprawie  odwołania  Członka  Zarządu  Pani
Grażyny Durczok i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu.
 
Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ąca Komisji Skrutacyjnej p. J.
Otawa  przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej   z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz z
kartami do głosowania stanowi   załącznik nr 24   do protokołu  .
Uchwała Nr XXI/260/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     odwołania Członka Zarz ądu Pani  
Grażyny Durczok i zwolnienia        z pełnienia obowi ązków Członka Zarz ądu    została podjęta. Uchwała ta  
stanowi   załącznik nr 25   do protokołu  .
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół podziękował p. G. Durczok za pracę w Zarządzie Powiatu.
 
Ad. 12 c)
 

 Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego  
w  sprawie  wyboru  Członka  Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego,  stanowiący    załącznik  nr  26    do  
protokołu. 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  zaproponował  taki  sam  skład  Komisji  Skrutacyjnej  jak  w
głosowaniu  poprzedniego  projektu  uchwały.  Rada  Powiatu  nie  wyraziła  sprzeciwu.  Członkowie  Komisji
wyrazili zgodę.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyboru
Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  sprawie  wyboru  Członka  Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXI/261/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     wyboru Komisji Skrutacyjnej w  
celu  przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  sprawie  w yboru  Członka  Zarz ądu  Powiatu
Wodzisławskiego,     została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 27   do protokołu  .
 
Ad. 12 d)
 

 Projekt uchwały w sprawie wyboru Radnego Pana Mieczysława Kowalskiego na Członka Zarządu  
Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący   załącznik nr 28   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  powiedział,  że  Radny p.  M.  Kowalski  wyraził  zgodę  na
kandydowanie na członka Zarządu oraz poinformował, że złożył on oświadczenie lustracyjne Wojewodzie
Śląskiemu.
 
Przewodnicz ąca  Komisji  Skrutacyjnej  p.  J.  Otawa  przedstawiła  protokół     z  ukonstytuowania  się  



Komisji  Skrutacyjnej,  który  wraz  z  zasadami  głosowania  tajnego  stanowi    załącznik  nr  29    do  
protokołu.
 
Przeprowadzono głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru Radnego Pana Mieczysława
Kowalskiego na Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
 
Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ąca Komisji Skrutacyjnej p. J.
Otawa  przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej   z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz z
kartami do głosowania stanowi   załącznik nr 30   do protokołu  .
Uchwała  Nr  XXI/262/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie     wyboru  Radnego  Pana  
Mieczysława Kowalskiego na Członka Zarz ądu Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta. Uchwała ta  
stanowi   załącznik        nr 31   do protokołu  .
 
Ad. 13 a)
 

 Projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Wodzisławskiego 2008  –  2015,  
stanowiący   załącznik nr 32   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie Komisje.
 
Naczelnik  Wydziału  Strategii  i  Rozwoju  Powiatu  p.  D onata  Mali ńska  przedstawiła  autopoprawkę
Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały. W IV Obszarze – Infrastruktura Techniczna, cele strategiczne, pkt
1  otrzymuje  brzmienie:  „Wsparcie  dla  działań  zmierzających  do  budowy  Drogi  Głównej  Południowej  i
autostrady  A1  oraz  dostosowania  istniejącej  infrastruktury  drogowej  dla  potrzeb  autostrady  obejmuje
wspomaganie  działań  związanych z  budową  autostrady  oraz  poprawę  stanu  dróg  bezpośrednio
doprowadzających  oraz  przejmujących  ruch  z  autostrady”.  W  konsekwencji  tego,  w  IV  Obszarze  -
Infrastruktura Techniczna, pkt 4.1.  otrzymuje brzmienie:  „Wsparcie dla działań  zmierzających do budowy
Drogi Głównej Południowej i autostrady A1 oraz dostosowania istniejącej infrastruktury drogowej dla potrzeb
autostrady”.  Pkt  4.1.1  natomiast,  brzmi:  „Kontynuacja  działań  związanych  z  budową  autostrady  A1  i
planowaną koncepcją budowy Drogi Głównej Południowej”. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii  Rozwoju  Powiatu  Wodzisławskiego 2008  –  2015.  W głosowaniu  udział  wzięło  21  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XXI/263/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  przyj ęcia  Strategii  Rozwoju
Powiatu Wodzisławskiego 2008 – 2015   została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 33   do protokołu  .
 
 
Ad. 13 b)

 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek  
Powiatowo – Gminnych, stanowiący   załącznik         nr     34   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów,  Komisję  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska,  Komisję
Edukacji, Kultury i Sportu oraz przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych. W głosowaniu udział
wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych  i wstrzymujących.
Uchwała Nr XXI/264/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     udzielenia dotacji celowej dla  
Miasta Rydułtowy na organizacj ę Dożynek Powiatowo – Gminnych   została podjęta. Uchwała ta stanowi  
załącznik nr 35   do protokołu  .

 
Ad. 13 c)
 



 Projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  Miastu  Pszów  do  wykonania  zadania  własne  Powiatu  
Wodzisławskiego z zakresu dróg publicznych, stanowiący   załącznik nr 36   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz przez Komisję Infrastruktury i Drogownictwa.
Dyrektor Powiatowego Zarz ądu Dróg p. Marek Okularczyk przedstawił autopoprawkę Zarządu Powiatu
do ww. projektu uchwały, która polega na zastosowaniu liczby mnogiej w tytule projektu. Zamiast słów: „w
sprawie powierzenia Miastu Pszów do wykonania zadania własne Powiatu Wodzisławskiego z zakresu dróg
publicznych”,  słowa:  „w  sprawie  powierzenia  Miastu  Pszów  do  wykonania  zadań  własnych  Powiatu
Wodzisławskiego z zakresu dróg publicznych”. Identyczne słowa zastosowano w § 1 w pkt 1. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powierzenia  Miastu  Pszów  do  wykonania  zadań  własnych  Powiatu  Wodzisławskiego  z  zakresu  dróg
publicznych.  W głosowaniu udział  wzięło  21 radnych.  Za przyjęciem głosowało 21 radnych,  bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XXI/265/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie powierzenia Miastu Pszów do
wykonania zada ń własnych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu dróg pu blicznych została podj ęta.
Uchwała ta stanowi   załącznik nr 37   do protokołu  .
 
Ad. 13 d)
 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia Powiatowi  
Wodzisławskiemu pomocy rzeczowej przez Gminę Lubomia, polegającej na przekazaniu chodnika
przy ul. Głównej     w Bukowie, stanowiący   załącznik nr 38   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz przez Komisję Infrastruktury i Drogownictwa. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na  zawarcie  umowy dotyczącej  udzielenia  Powiatowi  Wodzisławskiemu pomocy rzeczowej  przez
Gminę Lubomia, polegającej na przekazaniu chodnika przy ul. Głównej w Bukowie. W głosowaniu udział
wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XXI/266/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     wyra żenia zgody na zawarcie  
umowy dotycz ącej udzielenia Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy rze czowej przez Gmin ę Lubomia,
polegaj ącej na przekazaniu chodnika przy ul. Głównej w Buko wie   została podjęta. Uchwała ta stanowi  
załącznik nr 39   do protokołu  .
 
Ad. 13 e)
 

 Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na złożenie  przez Powiat  Wodzisławski  wniosku o  
dofinansowanie  projektu  pod  nazwą  „Angielski,  matematyka,  technologie  informacyjno  –
komunikacyjne  w  zajęciach  pozalekcyjnych  dla  uczniów  Powiatu  Wodzisławskiego”  w  ramach
Działania  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  grup  o  utrudnionym  dostępie  do
edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych”,  Priorytetu  IX  –  „Rozwój
wykształcenia  i  kompetencji     w  regionach”,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  stanowiący  
załącznik nr 40   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą  „Angielski,
matematyka, technologie informacyjno – komunikacyjne w zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów Powiatu
Wodzisławskiego”  w  ramach  Działania  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  grup  o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Priorytetu IX –
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W głosowaniu



udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XXI/267/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie wyra żenia zgody na zło żenie
przez Powiat Wodzisławski wniosku     o dofinansowanie projektu pod nazw ą „Angielski, matematyka,  
technologie  informacyjno  –  komunikacyjne  w  zaj ęciach  pozalekcyjnych  dla  uczniów  Powiatu
Wodzisławskiego” w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównyw anie szans edukacyjnych uczniów grup o
utrudnionym  dost ępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  ró żnic  w  jako ści  usług  edukacyjnych”,
Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki     została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 41   do protokołu  .
 
Ad. 13 f)
 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu  
systemowego  pod  nazwą  „Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku”  w  ramach  Poddziałania  9.1.3
„Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i
kompetencji  w  regionach”,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  w  partnerstwie,  stanowiący
załącznik nr 42   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do
sukcesu  na  Śląsku” w  ramach  Poddziałania  9.1.3  „Pomoc  stypendialna  dla  uczniów  szczególnie
uzdolnionych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, w partnerstwie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XXI/268/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  wyra żenia  zgody  na
przyst ąpienie przez Powiat  Wodzisławski  do projektu  system owego pod nazw ą  „Nauka drog ą  do
sukcesu  na Śląsku”  w ramach Poddziałania  9.1.3  „Pomoc stypendialn a  dla  uczniów  szczególnie
uzdolnionych”,  Priorytetu  IX  –  „Rozwój  wykształceni a  i  kompetencji  w  regionach”,  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie    została podjęta. Uchwała ta stanowi    załącznik nr 43    do  
protokołu.
 
Ad. 13 g)
 

 Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na złożenie  przez Powiat  Wodzisławski  wniosku o  
dofinansowanie projektu pod nazwą  „Szansa na sukces dla uczniów szkół zawodowych Powiatu
Wodzisławskiego”     w  ramach  Działania  9.2  „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  
zawodowego”,  Priorytetu  IX  –  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji       w  regionach”,  Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiący   załącznik nr 44   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Szansa na
sukces  dla  uczniów  szkół  zawodowych  Powiatu  Wodzisławskiego”  w  ramach  Działania                     9.2
„Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego”,  Priorytetu  IX  –  „Rozwój  wykształcenia  i
kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr XXI/269/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie wyra żenia zgody na zło żenie
przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie projektu pod nazw ą „Szansa na sukces dla
uczniów  szkół  zawodowych  Powiatu  Wodzisławskiego”  w  ramach  Działania  9.2  „Podniesienie
atrakcyjno ści  i  jako ści  szkolnictwa  zawodowego”,  Priorytetu  IX  –  „Rozwój  wykształcenia  i
kompetencji        w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   została podjęta. Uchwała ta stanowi  
załącznik nr 45   do protokołu  .
 



Ad. 13 h)
 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/566/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z  
dnia 22 czerwca 2006 r.  w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Wodzisławiu Śl., stanowiący   załącznik nr 46   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLVII/566/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania
statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XXI/270/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
XLVII/566/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego     z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu  
Powiatowemu  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wodzisławiu  Śl.    została  podjęta.  Uchwała  ta  stanowi  
załącznik nr 47   do protokołu  .
 
Ad. 13 i)
 

 Projekt uchwały w sprawie przedłożenia Zarządowi Województwa Śląskiego informacji o środkach  
pochodzących  z  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  przeznaczonych  na  realizację  programów
operacyjnych, stanowiący   załącznik nr 48   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Infrastruktury i Drogownictwa, Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu oraz przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przedłożenia Zarządowi Województwa Śląskiego informacji     o środkach pochodzących z budżetu Powiatu
Wodzisławskiego przeznaczonych na realizację programów operacyjnych. W głosowaniu udział wzięło 21
radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  XXI/271/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  przedło żenia  Zarz ądowi
Województwa Śląskiego informacji o środkach pochodz ących z bud żetu Powiatu Wodzisławskiego
przeznaczonych na realizacj ę programów operacyjnych   została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik  
nr 49   do protokołu  .
 
Ad. 13 j)
 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia     20 grudnia 2007r. w sprawie  
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, stanowiący   załącznik nr 50   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Infrastruktury i Drogownictwa oraz przez Komisję
Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. 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 udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała Nr XXI/272/2008 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie bud żetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok   została podjęta.  
Uchwała ta stanowi   załącznik nr 51   do protokołu  .
 
Ad. 14
 



Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  Starostę  Powiatu  p.  J.  Rosoła,  względnie  osoby
wyznaczone przez Starostę, o udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  powiedział,  że odpowiedź  na  interpelację  Radnej  p.  K.  Smuda zostanie
udzielona na piśmie. 
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła w odpowiedzi na zapytanie Radnego p. G. Kamińskiego stwierdził, iż
nic nie stoi na przeszkodzie aby stworzyć  komisję, o której wspomniał p. Radny. Zarząd jedynie chciałby
poznać zakres działań tej komisji, co pozwoli ustalić jej skład osobowy.
 
Wicestarosta  Powiatu  p.  T.  Skatuła  w odpowiedzi  na  zapytanie  Radnej  p.  B.  Rączka powiedział,  że
zgodnie z ustawą o drogach publicznych, organem właściwym do pozbawiania drogi kategorii powiatowej
jest  Rada  Powiatu,  po  wcześniejszym  zasięgnięciu  opinii  wójtów,  burmistrzów,  prezydenta i  zarządów
sąsiednich  powiatów  oraz  w  porozumieniu  z  zarządem  województwa.  Etap  zasięgania  opinii  jest  już
zakończony,  aktualnie  Powiat  występuje  do  zarządu  województwa.  Zaliczenie  drogi  do  kategorii  drogi
gminnej  następuje w  drodze  uchwały  rady  gminy,  po  zasięgnięciu  opinii  zarządu  właściwego  powiatu.
Działania te wykonywane są prawie równolegle i zgodnie ze wspomnianą ustawą, muszą być zakończone do
końca III kwartału, a w życie wchodzą  z dniem 1 stycznia następnego roku. Wicestarosta powiedział, że
Zarząd dołoży wszelkich starań, aby można było dokonać tego przedsięwzięcia  w zaplanowanym terminie.
 
Wicestarosta Powiatu  p. T. Skatuła  w odpowiedzi  na zapytanie Radnego p.  L.  Bizonia powiedział,  że
Przewodniczący  Zarządu  Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i  Kanalizacji  zwrócił  się  do
Przewodniczącego  Rady  Powiatu  z  pismem,  które  Przewodniczący  skierował  to  pismo  do  Zarządu,  z
prośbą  o możliwość rozważenia zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  z grudnia 2003 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu
Wodzisławskiego, poprzez ich obniżenie. Zarząd MZWiK prośbę swą motywuje przede wszystkim faktem
związanym z rozbudową sieci i kanałów sanitarnych przy udziale Funduszu Spójności, w wyniku czego do
sieci przyłączonych zostanie kilka tysięcy nowych budynków. Zarząd udzielił już odpowiedzi na wspomniane
pismo z zaznaczeniem, że nie zmieni wysokości tych opłat. Zarząd stoi na stanowisku, że jedynym celem nie
jest pobieranie wysokich opłat za umieszczanie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, ale działania
zmierzające  do  ich  lokalizacji  poza  jezdnią. Z  doświadczenia  wynika,  że  budowanie  włazów  studni
rewizyjnych  w  jezdni,  jest  znacznym  utrudnieniem  dla  użytkowników  oraz  związane  jest  z  ogromnymi
kosztami remontów i napraw tych włazów. Dlatego też według Zarządu Powiatu nie powinna ulec zmianie
opłata  za  umieszczanie  infrastruktury  technicznej  w  jezdni.  Zarząd  jednak  chciałby  zaproponować
rozważenie wersji dodatkowego pomniejszenia stawek za umieszczanie urządzeń w chodniku, jak również w
pasie zieleni czy też poboczu – ze 150 zł aktualnej opłaty na kwotę od 10 zł do 15 zł. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  potwierdził,  że do Rady Powiatu wpłynęło pismo z MZWiK
dotyczące opłat, które skierował do Komisji Budżetu i Finansów, do Komisji Infrastruktury i Drogownictwa
oraz do Zarządu Powiatu. Pismo to zamierzał odczytać w pkt 15.
 
Ad. 15
 
Etatowy  Członek  Zarz ądu  p.  D.  Majcherek  podziękował  p.  Renacie  Kościelak  za  współpracę  oraz
wypełnianie obowiązków Sekretarza Powiatu.
 
Wiceprzewodnicz ąca Rady Powiatu p. K. Szymiczek poinformowała, że 19 czerwca br. uczestniczyła w
seminarium pt.: „Razem dla Subregionu. Ekonomia społeczna szansą na rozwój powiatów i  gmin”, które
odbyło się  w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie. Powiedziała, że tematami wiodącymi było pozyskiwanie i
wykorzystanie  funduszy  strukturalnych  oraz  dofinansowanie  działań  w  ramach  ekonomii  społecznej  w
województwie śląskim.
 
Wiceprezydent Miasta Wodzisław Śl. p. D. Szymczak powiedział, że chciałby odnieść się do wypowiedzi
Wicestarosty Powiatu p. T. Skatuły dotyczącej kolizji drogi zbiorczej będącej inwestycją Miasta Wodzisław
Śl., która powoduje odebranie Powiatowi 30 arów powierzchni pod planowaną budowaną halę sportową przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.  Podkreślił, że inwestycja ta znana jest Powiatowi i
osobiście Panu Wicestaroście i jest ona na etapie projektu budowlanego, a finansowana jest ze środków
unijnych  w  ramach  Subregionu  Zachodniego  –  „Udrożnienie  ruchu  w  południowej  części  Subregionu
Zachodniego”  etap  II,  z  przejściem  ul.  Rybnicką.  Powiedział,  że  przebieg  tej  drogi  był  rezerwowany
specjalnym wyodrębnionym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan ten obecnie nie obejmuje w
pełni  zakresu  terytorialnego  tej  inwestycji.  Teren  szkoły  powiatowej  nie  jest  objęty  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego.  Powiat  ma  w  tej  sytuacji  dwie  możliwości:  złożenie  wniosku  o
opracowanie planu albo o indywidualną decyzję o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. Wniosek



taki powinien wpłynąć do Urzędu Miasta, ponieważ to ono wydaje taką decyzję. Do tej pory jednak nic nie
wpłynęło.  P.  Szymczak  powiedział,  że  spotkania  władz  Miasta  z  władzami  Powiatu  nigdy  nie  zastąpią
uzgodnień technicznych i planistycznych, za które odpowiedzialny jest projektant drogi, a nie Prezydent. W
związku  z  tym  nie  jest  konieczne  wzajemne  informowanie  się  o  przebiegu  planowanej  drogi  czy  o
inwestycjach. Powiedział również, że nie istnieje żaden inny wariant planowanej drogi, ponieważ przebiega
ona przez drogę  krajową,  która jest obwarowana warunkami narzuconymi przez zarządcę  drogi wyższej
kategorii. Skrzyżowanie to jest realizowane jako rondo, ale przewidywana jest jego przebudowa w przypadku
zwiększenia  ruchu  związanego  z  prognozą  ruchu  na  15  lat  do  przodu.  W  związku  z  tym,  powstała
konieczność wejścia na teren będący własnością Powiatu. P. Wiceprezydent D. Szymczak podziękował p.
Radnemu  M.  Kowalskiemu  za  wniosek  skierowany  do  Zarządu  odnośnie  wprowadzenia  do  Strategii
Rozwoju Powiatu pojęcia Drogi Głównej Południowej. 
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła powiedział, że chciałby, aby jego słowa były jednoznacznie odebrane i
zgadza się, że w oparciu o „spec” ustawę można wchodzić na obcy teren, ale Powiat planuje inwestycję nie
będąc informowanym o planach Prezydenta Miasta. Nikt z władz powiatowych nie mógł wiedzieć  w jakim
zakresie projektant opracuje dokumentację,  ponieważ nikt z Zarządu nie uczestniczył  w jej  opracowaniu.
Prawdą jest, że razem z p. Prezydentem zabiegał o unijne środki, ale dokumenty wpłynęły do Starostwa
dopiero w ubiegłym tygodniu. Dopiero na ich podstawie można było ustalić w jakim zakresie projektowana
droga wejdzie na teren działki szkoły powiatowej.
 
 Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z pismami w sprawie:

 zawiadomienia  Wojewody  Śląskiego  o  wszczęciu  postępowania  nadzorczego  dotyczącego
stwierdzenia nieważności Regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego
w Dziedzinie Sportu, stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 29 maja 2008 roku Nr XX/246/2008
w sprawie ustanowienie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, 

 odpisu  wyroku  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego  w Gliwicach  po  rozpoznaniu  sprawy ze
skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę  Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006
roku  Nr  XLV/534/2006  w  sprawie  ustanowienia  medalu  „Zasłużony  dla  ochrony  p.poż.  Powiatu
Wodzisławskiego”, 

 informacji z Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy  w Rybniku Wydział II Cywilny o
uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie z wniosku Piotra Cybułki
o  odwołanie  od  uchwały  w  przedmiocie  wygaśnięcia  mandatu  radnego.  Postanowienie  jest
prawomocne z dniem 19 kwietnia 2008 roku, 

 podjęcia przez Radę  Społeczną  SP ZOZ –  u w Rydułtowach uchwały w sprawie wydania  opinii
dotyczącej przyjęcia darowizny przez SP ZOZ Rydułtowy od Fundacji POLSAT w postaci nowego
sprzętu medycznego – aparatu USG, dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego, 

 harmonogramu posiedzeń Komisji w miesiącu sierpniu, 

 informacji  na temat  uroczystości  i  spotkań,  w których udział  wzięło  Prezydium Rady Powiatu  w
czasie od ostatniej sesji. Informacja ta stanowi   załącznik nr 52   do protokołu  . 

 
Poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2008 roku   o godz. 1500. W lipcu sesja nie
będzie zwoływana.
 
Ad. 16
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicz ący Rady Powiatu  p. E. Wala  zamknął obrady
XXI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 1930.
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Kolus

• Informacja  z  działalności  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  o  stanie  bezpieczeństwa
weterynaryjnego  na  obszarze  Powiatu  Wodzisławskiego          ze  względu  na  swoją  objętość
dostępna      jest do wglądu w Biurze Rady  


