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

w dniu 24 kwietnia 2008 roku
 
 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 24 kwietnia 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 25 radnych. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1  do protokołu z obrad XIX 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 XVIII sesji Rady Powiatu.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XVIII sesji.  
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia radnych.
7.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie

absolutorium dla Zarządu Powiatu: 
a)   sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok,
b)   opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2007

rok,
c)   opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz w sprawie udzielenia absolutorium,
d)   opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
e)   dyskusja,
f)    uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za

2007 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.
8.   Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)  dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale
Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych II, 

b)  dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47, 

c)  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji
Pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy
ul. Strzelców Bytomskich 11, 

d)  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji
Pracowni  RTG w Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  nr  2  w Rydułtowach przy  ul.  Strzelców
Bytomskich 11, 

e)   nadania  Liceum  Ogólnokształcącemu  w  Rydułtowach,  wchodzącemu  w  skład  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, imienia Noblistów Polskich, 

f)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Gorzyce,  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych, 

g)   wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Mszana,  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych, 

h)   wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  przez  pracodawcę  z  radnym  Powiatu
Wodzisławskiego Panem Marianem Drosio.             

9.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.     Informacje bieżące. 
11.     Zamknięcie obrad XIX sesji.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  w  dniu  22  kwietnia  br.  wpłynęło  pismo
Wojewody Śląskiego dotyczące radnego p. M. Drosio. Ww. pismo stanowi  załącznik nr 2  do protokołu z
obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. W związku z powyższym, złożył wniosek o skreślenie z



porządku obrad sesji pkt 8h.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala –  przystąpił do głosowania wniosku w sprawie wykreślenia z
porządku obrad sesji pkt 8h. w głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za wnioskiem głosowało 24 radnych, 1
osoba wstrzymała się od głosu, a głosów przeciwnych nie było. Wniosek został przyjęty i z porządku obrad
został wykreślony pkt 8h.
 
Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.   Przedstawienie porządku obrad. 
3.   Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XVIII sesji.  
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia radnych.
7.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie

absolutorium dla Zarządu Powiatu: 
a)   sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok,
b)   opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu  Zarządu z wykonania  budżetu Powiatu  za

2007 rok,
c)   opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz w sprawie udzielenia    absolutorium,
d)   opinia  Składu  Orzekającego  RIO  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej w  sprawie  udzielenia

absolutorium,
e)   dyskusja,
f)   uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu

za 2007 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.
8.   Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)   dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w
Oddziale Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych II, 

b)   dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Poradni  Lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach
przy ul. Plebiscytowej 47,

c)    dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na
likwidacji  Pracowni  diagnostycznej  (USG)  w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  2  w
Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

d)   dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na
likwidacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach przy ul.
Strzelców Bytomskich 11, 

e)   nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Rydułtowach,  wchodzącemu w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, imienia Noblistów Polskich, 

f)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Gminę Gorzyce, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach
powiatowych, 

g)   wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Gminę  Mszana z przeznaczeniem na realizację zadań  przy drogach
powiatowych.         

9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.  Informacje bieżące. 
11.  Zamknięcie obrad XIX sesji.
 
Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie było.
 
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. Obecnych na sali było 25 radnych. Za przyjęciem
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr XVIII/08 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 marca 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 XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o przetargach stanowi załącznik nr 4  do protokołu z obrad
XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 5
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że w okresie międzysesyjnym  nie
wpłynęła żadna interpelacja.
 
Radny p. J.  Żywina  – zapytał  o sytuację  w DPS w Gorzycach na tle zapisów ujętych w sprawozdaniu
Starosty z działalności Zarządu Powiatu – posiedzenie Zarządu z dnia 16 kwietnia br. napisane zostało, że
„Zarząd Powiatu dokonał wnikliwej analizy” i opisany jest jej przebieg, a także skutki wynikające z dokonania
tejże analizy. W związku z powyższym zapytał na czym polegała gruntowna i wnikliwa analiza dotycząca
przebiegu procedury związanej z konkursem na Dyrektora DPS w Gorzycach oraz dokumentów?, gdyż to on
przewodniczył komisji która przeprowadzała konkurs na Dyrektora DPS w Gorzycach. Zasugerował, że jeżeli
Zarząd Powiatu  miał  jakieś  uwagi,  to  przyzwoitość  wymaga aby wcześniej  zapytać,  albo  skonsultować.
Jednak może także nie mieć racji w tym względzie. Jeżeli Zarząd stwierdził w ppkt 1- prawidłowy przebieg
procedury związanej z konkursem, chyba na podstawie analizy, to może domniemywać, że przed tą wnikliwą
analizą przebieg procedury związanej z konkursem był kwestionowany. Jeżeli tak, to w jakiej części lub w
jakich  punktach był  kwestionowany?  Stwierdził,  że w sprawozdaniu  z  działalności  zarządu napisano,  iż
Zarząd podjął  decyzję  o  ukaraniu Dyrektora DPS w Gorzycach dyscyplinarnie karą  upomnienia za  brak
skutecznego nadzoru nad podległymi służbami oraz tolerowanie istniejącej nieprawidłowości. W związku z
czym  zapytał  od  kiedy  te  nieprawidłowości  zaistniały  w  DPS  w  Gorzycach,  gdyż  w  sprawozdaniu  z
działalności DPS za 2007 rok wszystko było w jak najlepszym porządku.
 
Ad. 6
Członek Zarz ądu p. D. Majcherek  – wypowiedział się w kontekście zmiany porządku obrad, czyli sprawy
radnego  p.  M.  Drosio.  Wyjaśnił  sprawę  jaka  miała  miejsce  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu.  Zarząd
zajmował się przedmiotową sprawą i jednogłośnie wydał negatywną opinię dotyczącą zgody na rozwiązanie
stosunku pracy przez Wojewodę Śląskiego z radnym p. M. Drosio. Stwierdził, że dla niego to iż radny p. M.
Drosio  wychodzi  z  klasą  z  zaistniałej  sytuacji,  to  jedna  rzecz.  Natomiast  druga  dotyczy  uzasadnienia
Wojewody wskazującego na to, że w Jego postępowaniu jest więcej polityki niż merytoryki. Oświadczył, że
on jako radny jest dumny z tego, iż radny Powiatu Wodzisławskiego p. M. Drosio sprawuje funkcję Śląskiego
Kuratora i było mu bardzo miło spotykać się z nim w różnych okolicznościach. Jest to osoba merytoryczna,
przygotowana do swojej misji. Według niego gdyby było mniej polityki, a była rzeczywista ocena pracy p. M.
Drosio to pełniłby on swoją funkcję niezależnie od tego kto na dzień dzisiejszy podejmuje decyzje i czym się
kieruje. Podziękował p. M. Drosio i życzył, aby ta decyzja którą podjął z wielką klasą rokowała na przyszłość,
aby swoje doświadczenie miał okazję realizować, gdyż warto stawiać na takich ludzi.
 
Radny p. G. Kami ński  – zwrócił  się  z  prośbą  do Zarządu Powiatu w imieniu rodziców i  uczniów szkół
ponadgimnazjalnych  Powiatu  Wodzisławskiego  o  interwencję  w  sprawie  przywrócenia  zlikwidowanego
porannego kursu autobusu PKS na odcinku Lubomia Wodzisław Śl. o godz. 7.15. Likwidacja ww. połączenia
utrudnia  dotarcie  na  czas  na  zajęcia  lekcyjne  młodzieży  dojeżdżającej  do  placówek  oświatowych
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Na dzień dzisiejszy uczniowie musieliby mieć, a rodzice kupić
dwa bilety miesięczne – jeden na autobusy MZK oraz drugi na PKS.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – odczytał wniosek grupy Radnych (11) skierowany do
Przewodniczącego Rady, iż na podstawie § 38 Statutu Powiatu Wodzisławskiego grupa radnych wnioskuje o
przeprowadzenie głosowania imiennego nad wszystkimi projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad
XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Wniosek stanowi  załącznik nr 5  do protokołu z obrad XIX sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radna p. G. Durczok  (Przewodnicz ąca Klubu Radnych SIL)  – stwierdziła, iż w trosce o uznanie ważności
podejmowanych uchwał złożony został wniosek o głosowanie imienne, pomimo faktu iż do chwili obecnej
radny p. P. Cybułka nie pojawił się na obradach sesji. Jednak nie ma pewności czy nie przyjdzie na obrady w
trakcie obrad sesji.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – zapoznał radnych z pismem Sądu Okręgowego w
Gliwicach  ośrodek  zamiejscowy  w  Rybniku  Wydział  II  Cywilny.  Ww.  pismo  stanowi  załącznik  nr  6  do
protokołu  z  obrad  XIX  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Ponadto  poinformował,  iż  Biuro  Prawne
kontaktowało się telefonicznie z Sądem i stan na dzień dzisiejszy jest taki jak odczytany w piśmie.



 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – przystąpił do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym
przez  grupę  radnych  w  sprawie  głosowania  imiennego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za
przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, 2 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek został
przyjęty. Wszystkie głosowania nad projektami uchwał będą imienne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – zaproponował, aby do składu komisji skrutacyjnej
weszły osoby, które tworzyły tę komisję na poprzedniej sesji w osobach p. K. Smuda, p. M. Kowalski, p. E.
Danielczyk.
Ww. osoby wyraziły zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. 
Komisja  w  powyższym  składzie  została  powołana  do  przeprowadzenia  wszystkich  głosowań  imiennych
dotyczących projektów uchwał przedłożonych pod obrady dzisiejszej sesji.
 
Ad. 7a
Starosta Powiatu p. J. Rosół  – powiedział, że ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Powiatu
obowiązek  przedłożenia  Radzie  Powiatu  oraz  RIO  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  budżetu w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca roku następnego następującego po roku budżetowym. Zarząd
Powiatu Wodzisławskiego wypełnił  nałożony nań  obowiązek i  wymagane dokumenty zostały przekazane
zarówno organowi stanowiącemu, jak i kontrolnemu. Przedłożone po obrady Wysokiej Rady sprawozdanie z
wykonania  budżetu  za  2007  rok  opiera  się  na  sprawozdaniach  budżetowych  sporządzonych w  trybie
określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz na informacjach przekazanych przez
dysponentów środków budżetowych. Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok został przyjęty w dniu 25
stycznia  2007  roku.  Po  stronie  dochodów zaplanowano  osiągniecie  kwoty  85.565.264  zł,  a  po  stronie
wydatków zaplanowano kwotę  85.329.261 zł.  W procesie planowania budżetowego przyjęto  konstrukcję
wykazującego  nadwyżkę  niezrównoważonego  budżetu,  w  którym  planowane  wydatki  były  mniejsze  od
planowanych dochodów o 384.254 zł.  Kwotę  tę  zabezpieczono na spłatę  rat  kapitałowych zaciągniętych
przez  Powiat  w  latach  ubiegłych  kredytów  i  pożyczek. W  toku  wykonywania  plan  dochodów  Powiatu
Wodzisławskiego  na  2007  rok  zwiększono  do  kwoty  93.667.824  zł.  Natomiast  plan  wydatków  osiągnął
poziom 99.008.788 zł. Wykonanie budżetu za 2007 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą 96.951.696
zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 95.859.571 zł. Wykonany wynik budżetu za 2007 rok  to nadwyżka
budżetowa w wysokości 1.082.125 zł. Dodatkowo w rozliczeniu budżetu Powiatu za 2007 rok uwzględniono
środki  finansowe w kwocie 6.759.094 zł.  stanowiące przychody pochodzące z nadwyżki z lat  ubiegłych,
wolnych środków, jak i pożyczki zaciągniętej z WFOŚ w Katowicach. Natomiast na spłatę rat kapitałowych
od  zaciągniętych  w  latach  ubiegłych  kredytów  i  pożyczek  przeznaczono  kwotę  620.256  zł.  stanowiącą
rozchody  budżetowe.  Uwzględniając  zatem  osiągnięte  dochody  i  przychody  pomniejszone  o  dokonane
wydatki i rozchody saldo budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok jest dodatnie i zamyka się kwotą
7.220.963,52 zł.  Powiedział,  że sprawozdanie opisowe, jak  i  statystyczne sprawozdania budżetowe były
przedmiotem  badań  RIO  w  Katowicach.  Podkreślił,  ze  organ  nadzoru  wydał  opinię  pozytywną  o
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok. Zwrócił się do Rady Powiatu o przyjęcie
sprawozdania wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.
 
Ad. 7b
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski  – przedstawił opinię Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok. Ww. opinia stanowi załącznik nr 7  do protokołu z obrad
XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 7c
Przewodnicz ąca Komisji Rewizyjnej p. J. Otawa  – przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu oraz w sprawie udzielenia absolutorium. Ww. opinia stanowi  załącznik nr 8  do protokołu z obrad
XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 7d
Wiceprzewodnicz ąca  Rady Powiatu  p.  E.  Cogiel  –  przedstawiła  opinię  Składu  Orzekającego RIO  o
wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium.  Ww. opinia  stanowi  załącznik  nr  9  do
protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 7e
Głosów w dyskusji nie było.
 
Ad. 7f
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za
2007 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu stanowi   załącznik nr 10   do protokołu  
z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.



 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną, Komisję Organizacyjno – Prawną i Komisję Budżetu i Finansów.
 
Przeprowadzono głosowanie  imienne nad projektem uchwały  w sprawie  wykonania  budżetu  Powiatu za
2007 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 11  do protokołu z obrad XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała  Nr XIX/228/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego
tytułu została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 12   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  –  podziękował  radnym  za  głosowanie  nad  udzieleniem  absolutorium
Zarządowi  Powiatu,  gdyż  jest  to  zaszczyt.  Jednak  jest  to  także  duże  wyzwanie  na  następne  lata.
Zadeklarował, że Zarząd postara się zrobić wszystko, aby nie zawieść zaufania Rady oraz społeczeństwa
Powiatu Wodzisławskiego i dobrze realizować wszystkie zadania które zostaną na powiat nałożone.
 
Ad. 8a
Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”  polegającego  na
zmniejszeniu  liczby  łóżek  w  Oddziale  Chorób  Wewnętrznych  I  oraz  Oddziale  Chorób
Wewnętrznych II   stanowi   załącznik nr 13   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale  Chorób Wewnętrznych I  oraz Oddziale
Chorób Wewnętrznych II.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 14  do protokołu z obrad XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała  Nr  XIX/229/2008 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim”  polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek  w Oddziale  Chorób Wewnętrznych I  oraz  Oddziale
Chorób Wewnętrznych II została podjęta.  Uchwała ta stanowi   załącznik nr 15   do protokołu z obrad XIX  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8b
Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach” polegającego na likwidacji
Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w
Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47   stanowi   załącznik nr 16   do protokołu z obrad XIX sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie dokonania  przekształcenia
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w



Rydułtowach” polegającego na likwidacji  Poradni  Lekarza Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 17  do protokołu z obrad XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała  Nr  XIX/230/2008 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”  polegającego na likwidacji  Poradni  Lekarza Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  1  w Rydułtowach przy  ul.  Plebiscytowej  47  została  podjęta.  Uchwała    ta  
stanowi   załącznik nr 18   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8c
Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego  na  likwidacji  Pracowni  diagnostycznej  (USG)  w  Przychodni  Rejonowo-
Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11   stanowi   załącznik nr 19   do  
protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Pracowni  diagnostycznej  (USG)  w  Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 20  do protokołu z obrad XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała  Nr  XIX/231/2008 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Pracowni  diagnostycznej  (USG)  w  Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 została podjęta. Uchwała
ta stanowi   załącznik nr 21   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8d
Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego  na  likwidacji  Pracowni  RTG  w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  nr  2  w
Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11   stanowi   załącznik nr 22   do protokołu z obrad XIX sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Pracowni  RTG  w  Przychodni  Rejonowo-
Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 23  do protokołu z obrad XIX



sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała  Nr  XIX/232/2008 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Pracowni  RTG  w  Przychodni  Rejonowo-
Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 została podjęta. Uchwała   ta stanowi  
załącznik nr 24   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8e
Projekt uchwały w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Rydułtowach, wchodzącemu w
skład  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  w  Rydułtowach,  imienia  Noblistów  Polskich
stanowi   załącznik nr 25   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną,  Komisję Organizacyjno – Prawną oraz Komisję Edukacji, Kultury i
Sportu.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie nadania  Liceum
Ogólnokształcącemu w Rydułtowach, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Rydułtowach, imienia Noblistów Polskich.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 26  do protokołu z obrad XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała Nr XIX/233/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu
w Rydułtowach, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, imienia
Noblistów Polskich została podjęta.  Uchwała   ta stanowi   załącznik nr 27   do protokołu z obrad XIX sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8f
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi  Wodzisławskiemu przez Gminę Gorzyce, z przeznaczeniem na realizację  zadań  przy drogach
powiatowych stanowi   załącznik nr 28   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Drogownictwa oraz Komisję Budżetu i Finansów.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu przez  Gminę  Gorzyce, z
przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 29  do protokołu z obrad XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała Nr XIX/234/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Gorzyce,  z
przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy  drogach  powiatowych  została  podjęta.  Uchwała    ta  stanowi  
załącznik nr 30   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8g
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy
finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu przez  Gminę  Mszana,  z  przeznaczeniem na realizację
zadań przy drogach powiatowych   stanowi   załącznik nr 31   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.



 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  iż  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Drogownictwa oraz Komisję Budżetu i Finansów.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie
umowy  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu przez  Gminę  Mszana,  z
przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych.
 
Po zakończeniu głosowania  i  podliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  p.  M.
Kowalski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Protokół ten wraz ze
zbiorczą kartą do głosowania imiennego w tym zakresie stanowią załącznik nr 32  do protokołu z obrad XIX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała Nr XIX/235/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Mszana,  z
przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy  drogach  powiatowych  została  podjęta.  Uchwała    ta  stanowi  
załącznik nr 33   do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9
Starosta Powiatu p. J. Rosół  – poinformował, iż radny p. G. Kamiński otrzyma odpowiedź pisemną.
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  – w odpowiedzi na zapytanie radnego p. J. Żywiny – stwierdził, iż pytań
było sporo w jednym zagadnieniu. Powiedział, że Zarząd rozpoczął analizę przebiegu konkursu na Dyrektora
DPS w Gorzycach, gdyż chciał wyjaśnić wszystkie ewentualne wątpliwości które drażniły przede wszystkim
media, jak również radnych. Na dowód tego jest  wyciąg z protokołu z dnia 5.03.br. z posiedzenia Zarządu w
którym podaje się tę przyczynę.  Po drugie gdy spojrzymy na prasę, to w dniu 4.03.br. o artykułach „Bez
pytania”,  „Co  na  to  Starosta”.  Dlatego  Zarząd  starał  się  dokonać  wnikliwej  analizy  poprzez  kontrolę
dokumentów  które  do  tej  pory  były  nam  znane  oraz  tych  które  przyszły  z  Kutna  ze  Starostwa  oraz
Prokuratury. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź  na pytanie od kiedy te nieprawidłowości istniały w DPS w
Gorzycach,  to  według  niego  udzielił  już  szczegółowej  odpowiedzi  mediom  i  zostały  wypisane  w
sprawozdaniu  z  działalności  Zarządu  Powiatu  w  ppkt  2  na  posiedzeniu  w  dniu  16.04.br  i  można  by
stwierdzić,  iż  w 50% są to te które powstały za czasów Dyrektora Nawrockiego od początku 2007 roku
dokładnie mówiąc wtedy kiedy dokonano zmiany regulaminu jak np. niezgodność z umowami i zakresami
czynności dwóch pracownic, które dziś wykonują czynności sprzątaczek, a umowa opiewała na stanowiska
pokojowych. Można dyskutować czym się różni stanowisko sprzątaczki od pokojowej skoro i tak w zakresie
obowiązków pokojowej zadania sprzątaczki są uwzględnione. W kolejnych trzech przypadkach ta sytuacja
istniała już od dłuższego czasu. Powierzenie pełnienia obowiązków pracownikom z pominięciem procedury
naboru wynikającej z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych dotyczy  specjalisty ds. kulturalno –
oświatowych,  który został  powołany od 01.03.br.  i  powierzono mu obowiązki  bez konkursu,  co wymaga
ustawodawca  po  zmianie  ustawy,  z  której  jednoznacznie  wynika,  że  jeśli  wolny  jest  wakat,  a  w  tym
przypadku wolny był od listopada 2007 roku wówczas winna być przeprowadzona procedura konkursowa, a
tego do tej pory nie rozpoczęto. Wykonywanie czynności przez pracownika nie posiadającego wymaganych
uprawnień  chodzi  o  jedną  z  pielęgniarek,  która  pracowała  wcześniej  jako  opiekunka  na  segmencie,
posiadając uprawnienia pielęgniarki, ale po okresie 5 lat utraciła prawo wykonywania zawodu. A po zmianie
regulaminu  organizacyjnego  była  zatrudniona  na  dyżurce  pielęgniarskiej  ale  nie  posiadała  już  prawa
wykonywania zawodu. Ponadto jedna z osób nie przeszła trzy miesięcznego kursu pielęgniarek aby nadal
wykonywać ten zawód. Powiedział, że chodzi także o mieszkańców segmentu F, gdzie w chwili obecnej jest
22 mieszkańców, a są  to w zasadzie ludzie starsi  z demencją starczą  i  z chorobą  Alzheimera i  na tym
oddziale powinna przez całą  dobę  być  zapewniona taka ilość  personelu,  aby w 100% zapewnione było
bezpieczeństwo i opieka. Podczas kontroli stwierdzono, iż na zmianie I i II - segment cały był zamknięty ale
poszczególne  pokoje  były  otwarte  i  ta  ilość  personelu  zapewniała  obsługę.  Zdarzyło  się  jednak,  że  na
zmianach nocnych z uwagi na brak właściwej obsady pracowników były zamykane drzwi dla bezpieczeństwa
pacjentów. Jednak naruszało to swobodę pensjonariuszy. Stąd została wydana natychmiastowa decyzja o
uregulowaniu  sprawy  i  nie  interesowały  Zarząd  oświadczenia,  że  taka  zasada  obowiązywała  i  była
praktykowana  od  dłuższego  czasu.  Brak  wystarczającego  nadzoru  nad  przestrzeganiem  procedury
dotyczącej  korzystania  z  kont  depozytowych  pensjonariuszy  domu.  Kontrola  została  przeprowadzona
dwukrotnie,  bo  budziły  one różne wątpliwości,  a  wątpliwości  polegały na  tym że były rozliczane z  kont
depozytowych środki czystości, które zgodnie z rozporządzeniem winien zapewnić dom pomocy społecznej.
Ponadto terminy pobierania i rozliczania zaliczek były niezgodne z ustaleniami regulaminu np. zdarzało się,
że opiekun kupował z własnych środków to co zamówił mieszkaniec, a dopiero po kilku dniach korzystał z
zaliczki. Natomiast, jeśli chodzi o nieuzupełnienie braków kadrowych, to dotyczy to kierownika działu kadr od
stycznia 2008 roku.



 
Radny p. J. Żywina  – powiedział, że czasem odnosi wrażenie, iż lepiej byłoby, aby nie zadawać żadnych
pytań  -  to  jednak jest  subiektywne odczucie.  Stwierdził,  że doszło  do  niezrozumienia,  za  co  przeprosił.
Powiedział,  ze  nie chciałby aby w tej  ilości słów które padają  na temat  DPS w Gorzycach ktoś  odniósł
wrażenie, że jest albo obrońcą Dyrektora Nawrockiego albo szuka „haków” na Zarząd Powiatu i byłoby to
bardzo niesprawiedliwe. Chodziło mu tylko o to, jak on jest postrzegany w opinii obecnego Zarządu, gdyż
odpowiadał za sprawy dotyczące zdrowia w poprzedniej kadencji. Dlatego chciałby o tym wiedzieć.
 
Ad. 10
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z następującymi pismami:
- Komisji Rewizyjnej do Dyrektora PCPR w sprawie przeprowadzenia kontroli w PCPR w Wodzisławiu Śl. w
dniach od 15.04.2008 roku do 30.06.2008 roku,
- Zarządu Powiatu dot. rozłożenia na raty p. E. Chrobok nierozliczonych świadczeń przyznanych w związku z
wykonywaniem świadczeń w DPS w Gorzycach,
-  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej  do  Zarządu  Powiatu,  iż  w  związku  z  wprowadzoną  procedurą
ustanowienia  sztandaru  Powiatu  Wodzisławskiego  przedstawienie  przez  Zarząd  wzorów  sztandaru
informujące, że komisje nie wniosły uwag do przedstawionych projektów i  zaakceptowany został  projekt
Zarządu,
-  dot.  IV Otwartych Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego w tenisie ziemnym o puchar Starosty Powiatu,
które odbędą się w dniach 17, 18 maja br.,
- Starosty Powiatu dot. wzięcia udziału w planowanym na 10 maja br. IX turnieju samorządowców w piłce
siatkowej o puchar Starosty Powiatu,
-  Wójta Gminy Marklowice  dot.  zaproszenia  radnych Powiatu Wodzisławskiego na uroczystość  otwarcia
Gminnego Centrum Rekreacji „Tropikalna Wyspa” w dniu 27.04.br,
-  Posła  RP A.  Gawędy  dot.  podziękowania  dla  radnych  Powiatu  Wodzisławskiego  za  uczestnictwo  w
obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katania,
-  sprawozdanie  z  delegacji  Przewodniczącego  Rady  Powiatu.  W  dniu  19.03.br.  na  wezwanie  Sądu
Okręgowego w Rybniku wziął udział w rozprawie dot. odwołania od uchwały Rady Powiatu radnego p. P.
Cybułka.  Natomiast  w  dniu  15.04.br.  wraz  ze  starostą  wziął  udział  w  uroczystości  wręczenia  nagrody
Fundacji  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  w  Katowicach  dla  Starostwa  Powiatowego  za  przeszkolenia
największej liczby pracowników,
- informacją o spotkaniach, w których Prezydium Rady brało udział w okresie od ostatniej sesji. Informacja
stanowi załącznik nr 34  do protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego,
- harmonogramem posiedzeń komisji Rady Powiatu w miesiącu maju.
 
Ad. 11
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 17.20.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


