
Protokół nr XVIII/08 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 27 marca 2008 r.
 
 

 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła  się  w dniu 27 marca 2008 r.  o  godz.  14.00.  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  26  radnych.  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  swoje
spóźnienie usprawiedliwiała radna p. J. Otawa, która przybyła w dalszej części obrad i wówczas w sesji
uczestniczyło 27 radnych. Lista obecności radnych stanowi  załącznik nr 1  do protokołu. Przewodniczący
Rady  przywitał  również  wszystkich  zaproszonych  gości.  Następnie  odczytał  pismo  złożone  w  dniu
20.03.2008r.  przez  radnego p.  P.  Cybułkę  w  sprawie  odrzucenia  przez  sąd  odwołania  od  uchwały
stwierdzającej wygaśnięcie jego mandatu. Pismo to stanowi  załącznik nr 2  do protokołu. Przewodniczący
dodał, że w dniu dzisiejszym, parę godzin przez sesją radny p. P. Cybułka poinformował go, że będzie w
sesji uczestniczył i ustalili, iż w punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” p. P. Cybułka ustosunkuje się do
pisma przez siebie złożonego i ewentualnie uzasadni swoją obecność na sesji. Następnie Przewodniczący
Rady poinformował, iż wpłynął też wniosek grupy radnych w sprawie przeprowadzenia głosowań imiennych
nad wszystkimi projektami uchwał. Zgodnie z § 38 Statutu Powiatu Wodzisławskiego do złożenia takiego
wniosku  uprawniona  jest  grupa  ¼  składu  Rady,  a  podpisało  go  10  radnych.  W  związku  z  tym
Przewodniczący  stwierdził,  że  przed  głosowaniami  nad  projektami  uchwał  podda  ten  wniosek  pod
głosowanie. 
 
 
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 XVII sesji Rady Powiatu.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XVII sesji.  
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia radnych.
7.   Przedstawienie  sprawozdania  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  oraz powiatowych jednostek

pomocy społecznej z działalności za 2007 rok.
8.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok:

-       rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

9.   Sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  za  II  półrocze  2007  roku  oraz
realizacji uchwał Nr XV/161/2000 i Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

10.        Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)     wyrażenia zgody na zawarcie  umowy o  przyjęciu pomocy finansowej  udzielonej  Powiatowi

Wodzisławskiemu  przez  Miasto  Pszów  oraz  przekazania  jej  samodzielnemu  publicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół Opieki zdrowotnej w Rydułtowach” w formie
dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego,

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

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

d)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  przyjęcia  pomocy  rzeczowej  udzielonej
Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Miasto  Radlin,  polegającej  na  przekazaniu  sygnalizacji
świetlnej znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Korfantego –Hallera - Rogozina w Radlinie,  

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

11.        Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12.        Informacje bieżące. 
13.        Zamknięcie obrad XVIII sesji. 
 
Następnie  Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E.  Wala  zwrócił  się  do Rady o zmianę  porządku obrad z



powodu tego, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Komisji Rewizyjnej, która odbyła swe posiedzenie w dniu
poprzednim, sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2007 roku, z prośbą o
umieszczenie w porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu. W związku z tym, aby uporządkować punkt 9,
który grupował inne sprawozdania poprosił aby radni przyjęli takie rozwiązanie, iż punkt 9 otrzyma brzmienie:
„9. Sprawozdania:

a)   z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze 2007 roku,
b)   z realizacji uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c)   z realizacji uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego,
d)   z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2007 roku."

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad. W głosowaniu
udział wzięło 26 radnych, 25 radnych było za, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Radni  żadnych  uwag  ani  propozycji  do  porządku  obrad  nie  zgłosili,  w  związku             z  czym
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  Rada  będzie  obradowała  zgodnie               z  przyjętym  ze  zmianą
porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XVII sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i oświadczenia radnych. 
7. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz powiatowych jednostek

pomocy społecznej z działalności za 2007 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok:

-     rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

9. Sprawozdania:
a)   z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze 2007 roku,
b)   z realizacji uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c)   z realizacji uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego,
d)   z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2007 roku.

10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)     wyrażenia zgody na zawarcie  umowy o  przyjęciu pomocy finansowej  udzielonej  Powiatowi

Wodzisławskiemu  przez  Miasto  Pszów  oraz  przekazania  jej  samodzielnemu  publicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół Opieki zdrowotnej w Rydułtowach” w formie
dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego,

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

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

d)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dotyczącej  przyjęcia  pomocy  rzeczowej  udzielonej
Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Miasto  Radlin,  polegającej  na  przekazaniu  sygnalizacji
świetlnej znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Korfantego –Hallera - Rogozina w Radlinie,  

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

10.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11.      Informacje bieżące. 
12.      Zamknięcie obrad XVIII sesji. 

 
 
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  25  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
 
 
Ad. 4
 



Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Zarządu Powiatu  w okresie  od
ostatniej  sesji,  które  stanowi  załącznik  nr  3  do  protokołu,  a  także  informację  na  temat  przetargów  i
udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 
 
  
Ad. 5
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż w okresie międzysesyjnym złożył interpelację
radny  p.  P.  Cybułka  w  sprawie  dalszej  działalności  formy  „Zielony  Śląsk”  na  terenie  Powiatu
Wodzisławskiego.  Dodał,  że  radny wygłosił  tą  interpelację  na  poprzedniej  sesji,  ale  w formie  pisemnej,
wymaganej Statutem złożył ją dopiero dwa tygodnie później.
 
Radny p. P. Cybułka  wygłosił interpelację w sprawie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu przetargu w
dniu 18 lutego 2008 r. na remont II i III pietra budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., przy ul.
Pszowskiej. Treść interpelacji stanowi  załącznik nr 5  do protokołu. Następnie złożył zapytanie  w sprawie
sytuacji Dyrektora DPS-u w Gorzycach. Stwierdził, że informacje przekazane przez „Nowiny Wodzisławskie”
dotyczące DPS-u w Gorzycach prawie w całości dotyczą naszego Powiatu, chociażby z tytułu własności, a
własność  rodzi  odpowiedzialność.  Zapytał,  kiedy  radni  dowiedzą  się  prawdy  jakie  są  wyniki  kontroli
przeprowadzonej w DPS-ie, po interwencji lokalnej prasy, czy jest prawdą że w stosunku do Dyrektora nie są
podejmowane  żadne  kroki  dyscyplinarne  z  powodu  „rewelacyjnych”  wiadomości  jakie  ujawni  ten  Pan o
Staroście.  Zapytał  także,  kiedy Starosta złoży oświadczenie o odstąpieniu od nadania placówce imienia
Papieża Jana Pawła II,  by nie bezcześcić  dobrego imienia Wielkiego Polaka i  wkrótce świętego.  Radny
poruszył także kwestię spotkania w Czerwionce-Leszczynach w dniu 22.02.2008r., podczas którego odbyło
się podpisanie umowy na realizację projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach RPO
Województwa  Śląskiego  na  lata  2007-2013.  W  związku  z  tym  zapytał  jakie  są  ostateczne  ustalenia
dotyczące naszego Powiatu i dlaczego tak ważne wydarzenie nie było przedmiotem obrad Zarządu Powiatu,
skoro jego posiedzenie odbyło się w dniu 27.02.2008r., dzień przed ostatnią sesją,  na której również nie
informowano radnych o tym wydarzeniu i jego wynikach. Takich informacji nie ma również w dzisiejszym
sprawozdaniu z prac Zarządu. Zapytał ponadto, czy Zarząd podjął uchwałę upoważniającą Wicestarostę p.
T. Skatułę do reprezentowania Powiatu w tej sprawie. Z kolei zwrócił się do Starosty Powiatu z pytaniem
jakie  jest  jego stanowisko w związku z  sytuacją  w ZOZ-ie  w Wodzisławiu  Śl.,  po  ostatniej  publikacji  w
tygodniku „Nowiny Wodzisławskie”.
 
Radny p. I. Serwotka  zwrócił uwagę, iż w sprawozdaniach z działalności Zarządu Powiatu często pojawia
się  słowo „zapoznano się”,  czy sformułowania typu „postanowiono nie wnosić  uwag”,  natomiast nie ma
żadnych decyzji  w określonych sprawach i to go niepokoi, chciałby wiedzieć  co z pewnymi rzeczami się
dzieje. W związku z tym poprosił,  aby w tym sprawozdaniu była jakaś  informacja na temat konkretnych
decyzji, czy dany temat jest przełożony, czy uznano zasadność, czy podjęto jakieś decyzje czy odrzucono.
Następnie stwierdził,  że chciałby powrócić  do tematu z poprzedniej  sesji  i  dowiedzieć  się  czy jest  jakiś
postęp w rozmowach, czy decyzjach odnośnie tzw. Galerii Odra  i związanego z tym tematem budynku po
pogotowiu.  Zapytał  czy  Prezydent  Miasta  zwrócił  się  z  jakimiś  materiałami  i  czy  coś  nowego  jest  w
posiadaniu Zarządu Powiatu lub Starosty, bo ta sprawa nadal w mediach żyje, a radni powiatowi nadal nie
mają żadnych informacji co dalej z tą inwestycją, mimo, iż są zaplanowane dość znaczne środki na remont
budynku  po  pogotowiu.  Radny p.  I.  Serwotka  w  związku  z  tym  uważa,  że  należy  jasno  przedstawić
sytuację  i  powiedzieć  jakie są rzeczywiste zamiary co do tego terenu i  uważa, że jest to na tyle ważna
sprawa, iż trzeba jawnie określić aktualną sytuację.
 
Ad. 6
 
Radny p. P. Cybułka  w nawiązaniu do swojego pisma z dn. 19.03.2008 r. skierowanego do Rady Powiatu
poinformował, że wystąpił do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział II Cywilny, Oddział Zamiejscowy w
Rybniku z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku, co pozwoli mu na podejmowanie dalszych kroków
odwoławczych.
 
Radny p. J. Żywina  stwierdził, iż w związku z artykułem w „Nowinach Wodzisławskich” w sprawie wyboru p.
R.  Nawrockiego  na  Dyrektora  DPS-u w  Gorzycach,  w  związku  z  wcześniejszymi  wypowiedziami  na
dzisiejszej sesji, a także w związku ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu i w związku z insynuacjami jakoby
wybór  ten  był  niesłuszny i  nietrafny,  chciałby  złożyć  oświadczenie.  Artykuł  według  niego  jest  napisany
wybiórczo i bardzo tendencyjnie i dlatego nie będzie z jego treścią i tonem polemizował, chociaż posiada
informacje  i  materiały  zadające  kłam  większości  tez  tam  zawartych.  Powiedział,  że  postępowanie
rekrutacyjne na stanowisko Dyrektora DPS-u w Gorzycach odbyło się zgodnie z obowiązującymi w tamtym
czasie zasadami  i przepisami. Może też dzisiaj poinformować, że kandydat został wybrany niejednogłośnie i
wygrał  konkurs  tylko  dwoma głosami,  spełniał  on  jednakże  wszystkie  warunki  określone  w  regulaminie



postępowania rekrutacyjnego, przeszedł pomyślnie wszystkie procedury kwalifikacyjne i uzyskał największą
liczbę  głosów,  a  jednak  na  wniosek  tejże  samej  komisji  rekrutacyjnej  był  dodatkowo  sprawdzany  u
poprzednich pracodawców, co świadczy  o profesjonalnym podejściu do tej sprawy. Stwierdził, że ma żal i
pretensje do Dyrektora DPS-u za nieujawnienie całej prawdy o jego ówczesnej sytuacji prawnej, taki sam żal
i takie same pretensje może mieć też do ówczesnego Starosty Kutnowskiego za niepoważne potraktowanie
prośby  o  informacje  i  opinię  o  kandydacie.  Dodał,  że  również  taki  sam żal  i  pretensje  może  mieć  do
redaktora wspomnianej  gazety za  nieobiektywne przedstawienie  problemu i  postawę  noszącą  znamiona
nierozgarniętego nowicjusza dziennikarskiego. Powiedział,  że wie z kim rozmawiano na temat sytuacji  w
DPS-ie i jakie metody podczas tych rozmów stosowano – poniżej pasa. Dlatego też ma swoją opinię o tych
paniach  informatorkach,  które  mimo  dłużej  trwającego  postępowania  rekrutacyjnego  i  zatrudnienia
Dyrektora DPS-u na okres próbny nie miały czasu i odwagi, aż do chwili  obecnej opowiedzieć  o swoich
zastrzeżeniach, uwagach, obserwacjach,  a teraz po tak długim czasie od zatrudnienia Dyrektora wylewają
żale  i  krokodyle  łzy.  Pan  R.  Nawrocki  jeśli  faktycznie  zawinił,  winien  za  swoje  czyny  ponieść
odpowiedzialność, adekwatną do winy. Przy rekrutacji nie było jednak żadnych przesłanek przeciwko jego
zatrudnieniu,  nie  wiedziano  wtedy  o  jego  sprawach  karnych,  o  których  p.  J.  Żywina  nie  wie  do  dnia
dzisiejszego. Myśli,  że ktoś wreszcie powie co wie na ten temat. A wśród normalnych ludzi obowiązuje  i
obowiązywać  będzie zasada domniemania niewinności. Bardzo łatwo bowiem obrzucić  kogoś  błotem nie
ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Jeśli w całej tej sprawie popełniono błąd, a ma na myśli siebie i
byłego Starostę p. J. Materzoka, to całą winę bierze na siebie i ma taką odwagę, bo to był tylko taki błąd, że
faktycznie  zaufali  i  zawierzyli  ludziom,  m.in.  takim  jak p.  R.  Nawrocki  i  były  Starosta  Kutnowski  p.  A.
Dąbrowicz. Za ten błąd p. J. Żywina przeprasza, tutaj w tym miejscu, publicznie. Zwrócił się z prośbą, aby
obecny Zarząd Powiatu ocenił  dotychczasowe działania  i  dokonania Dyrektora  p.  R.  Nawrockiego,  jego
sposób prowadzenia  do  tej  pory,  przez 15  miesięcy,  jednostki  organizacyjnej  Powiatu i  postępowania  z
ludźmi w specyficznej atmosferze. Zaapelował, aby zrobić to sprawiedliwie i obiektywnie i nie mieszać do
tego Papieża, a on sam i tak będzie nadal ludziom wierzył i im ufał.
 
Radny p. G. Kami ński  powiedział,  że chciałby się  zwrócić  z  wnioskiem do Starosty o podjęcie kolejnej
debaty w ramach gmin i powiatów Subregionu Zachodniego dotyczącej usprawnienia komunikacji między
tymi gminami. Stwierdził, że jak wiadomo toczy się  dyskusja na temat usprawnienia połączeń  chociażby
pomiędzy  Rybnikiem  a  Wodzisławiem,  czy  też  innymi  miastami.  Propozycja  i  sugestia  jest  taka,  by
wykorzystać  ten  potencjał  jaki  mamy,  tylko  wymagałby on  modernizacji,  a  ma  na  myśli  Polskie  Koleje
Państwowe. Poinformował, że obecnie prędkość pociągu na trasie Rybnik-Wodzisław wynosi średnio 20-30
km/h, a rozwiązaniem w tej  sytuacji  mogłoby być  uruchomienie szybkiej  kolei państwowej.  Zwrócił  także
uwagę na trudności młodych ludzi z dojazdem do uczelni wyższych w Rybniku, czy też w innych miastach
naszego Subregionu. Z kolei zwrócił się z sugestią odnośnie dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl., który
kompletnie  nie  spełnia  teraz  swojej  funkcji  i  jak  wygląda  też  wiadomo.  Zaproponował  wybudowanie
niekoniecznie duży rozmiarów stacji kolejowej na wysokości obecnego dworca PKS w Wodzisławiu Śl., gdyż
tam się koncentruje cała zmiana przesiadki młodych ludzi do autobusów i dotarcia do szkół.
 
 
Ad. 7
 

• Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  oraz  powiatowych
jednostek pomocy społecznej za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 6  do protokołu. 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p. E.  Wala  poinformował,  iż  sprawozdanie z działalności  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz powiatowych jednostek pomocy społecznej za 2007 rok zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Organizacyjno-Prawną, a Komisja
Budżetu i  Finansów zapoznała się ze sprawozdaniem nie wnosząc do niego uwag. Następnie poprosił  o
zabranie głosu Dyrektor PCPR p. Irenę Obiegły.
 
Dyrektor PCPR p. I. Obiegły  powiedziała, że bardzo wiele zadań od roku 1999 zostało przekazanych do
pomocy społecznej, z roku na rok przybywa kolejnych jednostek, które realizują zadania z zakresu pomocy
społecznej. Stwierdziła, że to, co zostało ujęte w sprawozdaniu to nie jest koniec, bo jest tam jeszcze na
końcu taka rubryka, gdzie są określone priorytety do realizacji, które ujęte są również w Powiatowej Strategii
Rozwiązywania  Problemów  Społecznych, w  Powiatowym  Programie  Działań  na  Rzecz  Osób
Niepełnosprawnych,  ale  również  priorytety  na  rok  najbliższy.  Jednym  z  ważniejszych  priorytetów  jest
niewątpliwie zmiana siedziby PCPR-u i trwają w tej chwili prace na ul. Wałowej 30 i tam prawdopodobnie już
od maja br.  będzie siedziba PCPR-u, co spowoduje, że warunki i  sposób obsługi klientów będą  jeszcze
lepsze. W budynku na  ul. Wałowej 30 będzie również mieścił się Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, który dziś
mieści  się  w  jednym  z  apartamentów  DPS-u  w  Gorzycach  i  z  tego  powodu  dotarcie  do  niego  osób
zainteresowanych adopcją, czy rodziną zastępczą jest utrudnione. Jednak to, na co najbardziej się oczekuje



niewątpliwie  jest  sprawa  utworzenia  w  Powiecie  Wodzisławskim  Zakładu  Aktywności  Zawodowej,  czyli
stworzenie  15  miejsc  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych  ze  znacznym  i  umiarkowanym  stopniem
niepełnosprawności.  Jest  to  ogromna potrzeba,  wynika z  tego,  że w naszym Powiecie funkcjonują  dwa
Warsztaty  Terapii  Zajęciowej,  gdzie  jest  66  uczestników,  którzy  mają  stosunkowo  niewielkie  możliwości
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Funkcjonuje również Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi,  w  którym  także  są  potencjalni  klienci  do  pracy  w  ZAZ-ie.  Dodała,  że  na  tym  nie  chcą
zaprzestać  ponieważ w  planach  jest  utworzenie  ośrodka wsparcia,  coś  na  zasadzie  świetlicy  dziennej.
Poinformowała, iż w marcu br. PCPR otrzymał z EFS pierwszy raz znaczną kwotę środków, jest to kwota
powyżej 470 tys. Te pieniądze w ramach środków EFS pójdą  przede wszystkim na wzmocnienie kadr, a
konkretnie na 2 etaty pracowników socjalnych, bo chodzi o pracę w terenie, czyli najważniejszą działkę pracy
w  pomocy społecznej.  Środki  te  będą  przeznaczone  również  na  usamodzielnienia  i  konkursy dla  osób
niepełnosprawnych,  dla  organizacji  działających  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych.  Dyrektor  PCPR
stwierdziła, że jej zdaniem praca pracowników PCPR-u, których jest 12, jak również kierowników wszystkich
jednostek pomocy społecznej, jest pracą wzorową. Jest to praca, która wymaga nie tylko ogromnej wiedzy w
zakresie spraw prawnych, administracyjnych, finansowych, ale musi bardzo mocno się wiązać  z sercem,
zrozumieniem, empatią.  Myśli,  że kierownicy jednostek pomocy społecznej  robią  wszystko i  najlepiej  jak
można dla swoich podopiecznych, dla ludzi, których  w różny sposób los pokrzywdził. Być może czasami
popełniają błędy, ale wie jak bardzo im zależy żeby te błędy poprawić. Na zakończenie Dyrektor PCPR-u
podziękowała wszystkim radnym, bo dzięki  ich wsparciu, jak  i  poprzedniej  kadencji  działania w pomocy
społecznej tak dobrze wyglądają. Powiedziała, że jest dumna, iż pracuje w Powiecie Wodzisławskim i wie, że
praca w pomocy społecznej jest pracą zespołową, bo nikt w pojedynkę nie jest w stanie niczego tu wymyślić,
a tym bardziej zrealizować. 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Radna p.  J.  Tomaszewska  podziękowała za taką  wnikliwą  dokumentacje,  dzięki  której  można było się
zapoznać  z  tym  co  faktycznie  dzieje  się  w  placówkach  pomocy  społecznej.  Następnie  poprosiła  o
wyjaśnienie  informacji  ze  str.  30  sprawozdania  dotyczącej  wzmocnienia  kadrowe  PCPR-u  poprzez
pozyskiwanie  środków  finansowych  z  EFS,  zapytała  czy  zamierza  się  wprowadzić  dodatkowe  godziny
etatowe dla kogoś kto będzie pisał te projekty, czy napisać projekt  i w ten sposób zdobyć środki na etaty.
Poruszyła także kwestię braku psychologa w Domu Dziecka i wynikającą z tego konieczność korzystania
przez  wychowanków  z  porad  poradni  psychologicznych  w  Wodzisławiu  Śl.,  Jastrzębiu  Zdroju  i  w
Rydułtowach. Dodała także, iż zaniepokoiło ją następujące zdanie ze sprawozdania - „W związku z coraz
częstszymi  problemami  wynikającymi z  niedostosowania  się  wychowanków  dużą  uwagę  zwrócono  na
działania kompensacyjne i psychoedukacyjne”. W związku z tym zapytała czy psycholog nie byłby przede
wszystkim potrzebny w Domu Dziecka, bo w obecnej sytuacji  i przy 34 wychowankach, z których większość
uczęszcza do szkół podstawowych  i gimnazjów, ta pomoc psychologiczna byłaby konieczna.
 
Dyrektor PCPR p. I. Obiegły  udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wzmocnienia kadrowego PCPR-u.
Powiedziała, że na czas pisania sprawozdania trwały starania o środki z EFS, a dziś już wiadomo, że te
środki zostały pozyskane. Został napisany projekt,  w którym zabezpieczono środki właśnie na dwa etaty
pracowników socjalnych, zostaną oni zatrudnienie w PCPR  od 1 kwietnia br. Projekt ten został napisany w
ramach kadry PCPR-u. 
 
Dyrektor  Powiatowego  Domu  Dziecka  w  Gorzyczkach  p.  R.  Mazurkiewicz  udzieliła  odpowiedzi  na
pytanie  dotyczące  braku  psychologa  w  Domu  Dziecka.  Powiedziała,  że  etat  psychologa  nie  został
zlikwidowany,  tylko  pani  psycholog  przeszła  do  innej  placówki,  gdzie  otrzymała  korzystniejsze  warunki.
Dyrektor stwierdziła, że ten etat psychologa jest niezbędny, ale psychologa, który poradzi sobie z aktualnymi
problemami  w  placówce,  a  dzieci  tam  są  coraz  trudniejsze  i  coraz  starsze.  Dodała,  że  można
zaobserwować taką sytuację, że dzieci wolą jeździć do psychologa poza placówkę, jest to poniekąd u nich
poczucie zachowania anonimowości.  Na ten moment na tym się bazuje, aczkolwiek psycholog musi być
zatrudniony w placówce, choć jest zatrudniony terapeuta pedagogiczny, który trochę minimalizuje te straty,
które wynikły na skutek utraty psychologa.  Dyrektor powiedziała,  że jest  w stanie zatrudnić  psychologa,
jednak chciałaby, aby była to osoba rzetelna, doświadczona, ponieważ doświadczenie  w pracy z dzieckiem
jest niezbędne. 
 
Wiceprzewodnicz ąca Rady Powiatu  p.  E.  Cogiel  powiedziała,  że ma pytanie do  informacji  ze  str.  42
sprawozdania, dotyczącej działalności DPS-u. Jest to informacja o kontrolach zewnętrznych, wśród których
przeważają  kontrole sanepidu.  Tych kontroli  w 2007 r.  było  aż  18,  a ich intensyfikacja związana była  z
użytkowaniem basenu. W związku z tym radna zapytała jaka ilość pensjonariuszy korzysta z tego basenu i
czy jest on przydatny. Przypomniała radnym, zwłaszcza tym którzy nie byli w poprzedniej kadencji, że dwa,
trzy lata temu pojawiła się informacja, iż DPS chce pozbyć się tego basenu i miał on być sprzedany. Radni
wówczas  na  to  się  nie  zgodzili,  uznali  że  będzie  on  tam  przydatny.  Natomiast  po  tych  kilku  latach



funkcjonowania chciałaby do tej sprawy wrócić i dowiedzieć się, czy rzeczywiście basen spełnia pokładane w
nim nadzieje, czy on jest w ogóle wykorzystany, bo zapewne nie wszyscy pensjonariusze ze względu na
stan zdrowia mogą z niego korzystać i czy ta zwiększona ilość kontroli sanepidu wynika przede wszystkim z
tego względu.
 
Z-ca Dyrektora DPS w Gorzycach p. M. Janeta  potwierdziła, że ta zintensyfikowana ilość kontroli sanepidu
w DPS-ie dotyczyła kontroli przydatności wody do kąpieli we wspomnianym basenie, a wynikało z tego, że
co  dwa  tygodnie  musiała  być  pobierana  próbka  wody  do  badań  na  poziom  bakteriologiczny  i
zanieczyszczeń.  Przyznała  również,  iż  basen  został  uruchomiony  po  interwencji  radnych  poprzedniej
kadencji.  Basen  ten  jest  zwykłym  basenem  kąpielowym,  takim  jaki  wiele  osób  posiada  we  własnych
ogródkach,  jest  obudowany  drewnem  i  prowadzi  do  niego  podest,  który  jest  dostosowany  do
niepełnosprawności  pensjonariuszy.  W  basenie  są  wykonywane  zabiegi,  do  których  kwalifikuje
pensjonariuszy lekarz. Wśród 218 mieszkańców DPS-u wielu ma przeciwwskazania do korzystania z basenu
z  przyczyn  dermatologicznych,  urologicznych,  czy  chociażby  krążeniowo-sercowych.  Po  uruchomieniu
basenu była grupa 5 osób, która spełniała warunki i  przeszła pomyślną weryfikację  medyczną.  Grupa ta
korzystała raz w tygodniu z kąpieli w basenie, jednak aktualnie nie ma już żadnego z mieszkańców, który by
wykazywał zainteresowanie kąpielami w basenie i spełniał wymogi medyczne, jakie się stawia przed każdą
osobą korzystającą z basenu. Z-ca Dyrektora poinformowała, że planuje się ponownie przedstawić przed
radnymi rozważenie możliwości przekazania tego basenu innej jednostce powiatowej, takiej by podopieczni
mogli z powodzeniem z niego korzystać. Propozycja jest taka, że basen mógłby służyć dzieciom z Domu
Dziecka w pobliskich Gorzyczkach, bo basen można zdemontować i postawić w ogródku Domu Dziecka. 
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  serdecznie  podziękował  wszystkim  kierownikom  jednostek
pomocy  społecznej  za  przygotowanie  sprawozdania  i  za  obecność  na  sesji,  a  za  ich  pośrednictwem
wszystkim pracownikom jednostek, które reprezentują. Stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz powiatowych jednostek pomocy społecznej z działalności za
2007 rok.
 
 
Ad. 8
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że zanim przystąpi do realizacji tego punktu obrad
musi  powrócić  do  wniosku  formalnego  grupy  radnych  o  przeprowadzenie  głosowań  imiennych  nad
wszystkimi projektami uchwał, który został ostatecznie podpisany przez 13 radnych. Wniosek ten stanowi
załącznik nr 7  do protokołu. W uzgodnieniu z osobami, które podpisały wniosek, poprosił radcę prawnego,
aby wyjaśnił wszystkie zawiłości związane ze sprawą głosowania imiennego, jak również sytuację radnego
p. P. Cybułki.
 
Mec. p. A. Marecki  poinformował, iż w zeszłą środę zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach
oddalające odwołanie, jakie złożył p. P. Cybułka od uchwały Rady Powiatu stwierdzającej wygaśnięcie jego
mandatu. W myśl  art. 191. ust. 1 Ordynacji wyborczej do takiego postępowania odwoławczego stosuje się
przepisy art. 60 i 61 Ordynacji, a z kolei w myśl tych przepisów postępowanie toczy się z zastosowaniem
przepisów kodeksu postępowania cywilnego z taką zmianą, że na orzeczenie Sądu Okręgowego przysługuje
zażalenie  w  ciągu  7  dni  od  doręczenia  postanowienia.  Z  przepisów  k.p.c.  dotyczących  wykonalności
orzeczeń sądowych wynika, że orzeczenia sądowe są wykonalne co do zasady z chwilą ich prawomocności,
a prawomocne orzeczenie jest  wtedy,  kiedy nie przysługują  od niego żadne środki  zaskarżenia.  W tym
przypadku, jeśli tak się stało jak powiedział p. P. Cybułka, że zostało złożone wczoraj pismo o doręczenie
pisemnego uzasadnienia wyroku, to te orzeczenie z dniem dzisiejszym jeszcze nie jest prawomocne, a jeśli
nie jest prawomocne to nie jest wykonalne, ale nie ma dowodu na to, że taki wniosek został złożony, więc też
nie  można  tego  stwierdzić  ostatecznie.  Niezależnie  od  tego  należy  zauważyć,  że  jest  jeszcze  jedna
wątpliwość  natury bardziej ogólnej – art. 191 ust. 2 Ordynacji  wyborczej mówi, że wygaśnięcie mandatu
następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie. Dotychczas ten przepis nie ma
żadnego szerszego orzecznictwa,  ani  nie doczekał  się  skomentowania,  bo czytając go  literalnie  można
rozumieć, że już w zeszłą środę ten mandat wygasł, ale jednocześnie przepisy nakazują stosować przepisy
k.p.c., w tym te dotyczące wykonalności i prawomocności, a jednocześnie zakłada się, że jest zażalenie,
czyli czemuś ono musi służyć. W dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie niepewności, czy p. P. Cybułka jest
radnym i tak naprawdę nie będzie można tego rozwiązać. Przeprowadzenie głosowań imiennych służy temu,
że gdyby kolejne uchwały miały zapadać  1  głosem większości,  będzie  można ustalić  czy taka uchwała
została podjęta czy nie, w sytuacji gdy już wyjaśni się sytuacja  p. P. Cybułki.
 
Radny p. I. Serwotka  stwierdził, iż rozumie, że dziś wątpliwość dotyczy tego czy radny p. P. Cybułka złożył
zażalenie  na  wyrok,  a  jeżeli  złożył  zażalenie,  to  jest  nadal  radnym.  Tak  zrozumiał  z  wyjaśnień  radcy
prawnego, że na ten moment największym mankamentem jest to, czy radny złożył zażalenie na wyrok I



instancji, więc można wnioskować, że dopóki trwa procedura odwoławcza to  p. P. Cybułka jest radnym, a
jednak radca twierdzi, że jest co do tego wątpliwość. Powołał się na pewien przypadek, który miał miejsce w
Mieście Chorzów, gdzie Rada odwołała radnego, który był lekarzem, a na jego miejsce została powołana
radna, jednak potem zdarzyło się,  że sądownie przywrócono mandat radnemu. W związku z tym należy
ostrożnie do pewnych rzeczy podchodzić,  skoro przysługuje możliwość  złożenia zażalenia  i  jest  pewien
proces odwoławczy. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu Wodzisławskiego p. E. Wala  zwrócił  uwagę,  że w tej chwili  Rada nie
decyduje  o  tym,  czy  wprowadza  nowego  radnego  i  nie  będzie  wszczęta  procedura  powołania  nowego
radnego dopóki nie wyjaśni się sprawa p. P. Cybułki. Poza tym, o czym mówił radny p. I. Serwotka jest
jeszcze wątpliwość dotycząca art. 191 ust. 2 - „Wygaśnięcie mandatu następuje z dniem wydania przez sąd
orzeczenia oddalającego odwołanie”, a taki fakt miał już miejsce w ubiegłą środę, jednak do przepisu tego
nie ma komentarzy  i orzecznictwa i stąd ta ostrożność. Wyjaśnił, iż te działania nie są skierowane przeciwko
nikomu, to czy głosuje się  przez podniesienie ręki, czy poprzez wypowiedzenie się  i  podpisanie,  jest to
zabezpieczenie, gdyby teoretycznie zarzucono, że Rada obradowała w niestatutowym składzie. Głosowanie
imienne ma służyć  zabezpieczeniu  interesów Rady Powiatu,  jako  całego  gremium,  nie  jest  skierowane
przeciwko nikomu i nikogo nie wprowadza w miejsce radnego   p. P. Cybułki.
 
Radny p. J. Żywina  powiedział, że jego zdaniem postępowanie odwoławcze jednak trwa nadal i w związku z
tym poprosił,  aby te wątpliwości  dokładnie wyłuszczyć,  bo dla niego to co radca powiedział,  że nie ma
dowodu na to, że  p. Cybułka złożył odwołanie jest bardzo niejasne. Dla niego jest dowód, dowodem tym jest
oświadczenie radnego p. P. Cybułki, bo to on poniesie konsekwencje, jeżeli to co powiedział jest nieprawdą i
to bardzo dalekie konsekwencje, łącznie z utratą diety.  Radny p. J. Żywina uważa, iż to,  że radny p. P.
Cybułka czeka na uzasadnienie pisemne wyroku,  to  jest  elementem postępowania odwoławczego,  więc
jeżeli postępowanie odwoławcze jeszcze trwa, to dla niego p. P. Cybułka jest radnym.
 
Mec. p. A. Marecki  powiedział, że wątpliwość dotyczy tego, iż w dniu poprzednim do sądu miało dotrzeć
albo zażalenie albo wniosek o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem, jednak Rada nie
ma takiej informacji z sądu, a to sąd decyduje czy orzeczenie będzie prawomocne czy nie. To sąd nada
klauzulę wykonalności, napisze z jakim dniem wyrok stał się prawomocny, to nie zależy od decyzji Rady
Powiatu.
 
Radny p. K. Grzywacz  powiedział, że ma wrażenie, iż radni nie zrozumieli istoty art. 191 ust. 2, bo tu nie
chodzi już o oświadczenie p. P. Cybułki, tylko o to czy p. P. Cybułka w świetle tego przepisu jest radnym
niezależnie od oświadczenia, które złożył. Gdyby stosować regułę prawną lex specjalis derogat legi generali,
czyli przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym, to skoro Sąd Okręgowy w Gliwicach
oddalił odwołanie, a takie postanowienie zapadło, to mandat radnego p. P. Cybułki wygasa niezależnie od
przepisu art. 60 i 61 Ordynacji. Zwrócił uwagę, że sprawa naprawdę jest trudna i każde stanowisko może być
należycie uzasadnione i rozumie też ostrożność Przewodniczącego Rady w tej sytuacji. Ponownie zwrócił
uwagę na art. 191 ust. 2, który niezależnie od tego czy p. P. Cybułka się odwoła czy nie, daje wątpliwości co
do aktualnego jego bytu jako radnego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział, że właśnie o to mu chodziło, tu mniejszą wagę ma
oświadczenie  p.  P.  Cybułki,  natomiast  chodzi o  ten  zapis  art.  191  ust.  2.  Zwracając  się  do  radnych
powiedział, że lepiej będzie zagłosować imiennie nad uchwałami, żeby nie blokując drogi p. P. Cybułce, móc
później ustalić wynik głosowania, gdyby sąd uznał za właściwe zapisy art. 191 ust. 2, czyli wtedy gdyby sąd
stwierdził, że p. P. Cybułka nie jest już radnym, a bierze udział w głosowaniach. Radny p. P. Cybułka mógłby
uprościć sprawę wychodząc z sali obrad, ale jest obecny, więc należy zadbać o interes Rady Powiatu, na
wypadek  gdyby organ  nadzoru  zarzucił,  że  nieuprawnione osoby brały  udział  w  głosowaniu.  Następnie
Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  przeprowadzenia  głosowania  nad  wnioskiem  o  przeprowadzenie
głosowań imiennych nad wszystkimi projektami uchwał Rady Powiatu w dniu dzisiejszym. W głosowaniu
udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  wniosku  głosowało 18  radnych,  5  radnych  było  przeciw,  a  4
wstrzymało  się  od  głosu.  Wniosek  został  przyjęty  i  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  Rada  podjęła
uchwałę  o głosowaniu imiennym nad projektami uchwał.  Następnie odczytał § 38 Statutu Powiatu, który
mówi o głosowaniu imiennym. Powiedział, że aby usprawnić obrady Rada przystąpi w tej chwili do wyboru
Komisji  Skrutacyjnej,  później  rozpocznie  realizację  pkt  8,  a  w  tym  czasie  ukonstytuuje  się  Komisja
Skrutacyjna.  Zapytał  czy są  jakieś  propozycje  co  do  kandydatów do Komisji  Skrutacyjnej.  W związku z
brakiem propozycji  Przewodniczący Rady zaproponował,  aby do Komisji  Skrutacyjnej weszli  radni:  p.  K.
Smuda, p. M. Kowalski i p. E. Danielczyk. Zapytał czy osoby te wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji
Skrutacyjnej.
 
Radna p. K. Smuda wyraziła zgodę. 
 



Radny p. M. Kowalski  wyraził zgodę. 
 
Radny p. E. Danielczyk  wyraził zgodę. 
 
Więcej kandydatów do Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicz ący Rady Powiatu p.
E. Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej w osobach: radna p.
K. Smuda, radny p. M. Kowalski, radny p. E. Danielczyk dla przeprowadzenia głosowania imiennego nad
projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za ww. składem Komisji Skrutacyjnej głosowało
25 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady Powiatu  p.
E. Wala poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej, a następnie otworzył dyskusję nad projektem
uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną.
 

• Projekt  uchwały w sprawie    zatwierdzenia sprawozdania z działalności  Powiatowego  
Rzecznika Konsumentów za 2007 rok, stanowiący   załącznik nr 8   do protokołu  . 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów p. D. Kalemba  powiedział, że Biuro Rzecznika Konsumentów jeżeli
chodzi o ilość udzielanych porad i liczbę osób które się do niego zgłaszają,  jest Biurem, które cały czas
ewoluuje, cały czas się rozrasta. Przypomniał, iż dzięki zrozumieniu Rady Powiatu poprzedniej kadencji, a
także obecnej, praca jego jako Rzecznika rozpoczynała się na niepełnym wymiarze czasu pracy, było to 2/5
etatu, w tej chwili jest to cały etat i jest utworzone Biuro Rzecznika, w którym jest zatrudniony pracownik.
Śledząc zapisy, które umieścił w sprawozdaniu można zobaczyć wzrastającą ilość porad i spraw, które do
niego  trafiają.  Jeżeli  chodzi  o  rodzaj  tych  spraw,  to  zmienia  się  on  z  roku  na  rok,  ponieważ  dawniej
większość  porad,  których  udzielał  dotyczyło  obuwia.  W  tej  chwili  większość  spraw  dalej  bazuje  na
reklamacjach dotyczących umów sprzedaży,  ale już  gonią  je  reklamacje usług,  a są  to reklamacje dużo
trudniejsze  w  rozpatrywaniu,  ponieważ  opierają  się  nie  tylko  na  ustawie o  poszczególnych  warunkach
sprzedaży konsumenckiej, ale także na kodeksie cywilnym i szeregu innych ustaw, które mają na celu bronić
interesów konsumentów. Powoduje to taką sytuację, że te sprawy są analizowane przez niego i wymagają
dogłębnego zapoznania się z dokumentami, umowami, regulaminami tak, że ta praca ma charakter bardzo
dociekliwy.  W  pracy  tej  nie  można  zamykać  się  przed  roszczeniami  konsumentów,  tym  bardziej,  że
konsumenci którzy do niego trafiają nie zawsze mają zrozumienie dla urzędnika. Jego zdaniem dzieje się tak
ze względu na panujący stereotyp i to w jaki sposób urzędnicy są odbierani, uważa jednak, że niesłusznie.
Pracuje dopiero od kilku lat jako urzędnik administracji samorządowej i myśli, że ten stereotyp można bardzo
skutecznie obalać miłą, dobrą, skuteczną postawą i pracą wobec mieszkańców, tym bardziej, że zdaje sobie
sprawę, iż osoba, która do niego przychodzi nierzadko bardzo to przeżywa, albo się wstydzi tej sytuacji, do
której została sprowadzona przez nieuczciwego sprzedawcę, czy też znalazła się w takiej sytuacji z własnej
winy nie płacąc kredytu i myśląc, że ustalenia z bankiem zawarte ustnie są wiążące i do udowodnienia.
Spektrum spraw, które do niego trafiają jest ogromne. Podziękował za zrozumienie, które Rada Powiatu
okazała przyjmując uchwałę  o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa, dzięki czemu mogło
zostać utworzone Biuro Rzecznika Konsumentów. Dlatego o tym mówi, że ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów w 2007 r. wprowadziła taką możliwość, że w miastach na prawach powiatu i  w powiatach
ziemskich o ilości mieszkańców powyżej 100 tys. mieszkańców można takie Biura powoływać. Okazuje się
ze  spotkań  z  innymi  Rzecznikami,  że  w  powiatach  o  równej  liczbie  mieszkańców  inne  Rady  nie
przegłosowały  powołania  takiego  Biura,  nawet  nie  doszło  do  takiego  głosowania.  On  jako  ta  osoba
odpowiedzialna, która wykonuje zadania w imieniu Powiatu może tylko radnym podziękować  za to, że w
naszym Powiecie to Biuro funkcjonuje. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  podziękował  Rzecznikowi  Konsumentów za  przygotowanie
sprawozdania.  Następnie  odnośnie  głosowania  imiennego  zaproponował,  aby  uznać,  iż  do  wszystkich
projektów uchwał wybrana została ta sama Komisja Skrutacyjna, a jeżeli w którymś z punktów komuś skład
Komisji  by  nie  odpowiadał,  to  należy  to  zgłosić,  a  wówczas  procedura  zostanie  przeprowadzona  od
początku. Dopóki nie usłyszy sprzeciwu, głosowania przeprowadzać będzie ta sama Komisja Skrutacyjna.
 
Głosów sprzeciwu wobec powyższej propozycji nie zgłoszono.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wystąpienie.
 
Przewodnicz ący Komisji Skrutacyjnej p. M. Kowalski  przedstawił protokół z ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej. Protokół ten stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  
 
 



Następnie  przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.
 
Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ący 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 10  do protokołu.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała Nr XVIII/222/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalno ści Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok  została podjęta. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 11   do protokołu  .
 
 
Ad. 9a)
 

• Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze 2007 roku,
stanowiące załącznik nr 12  do protokołu. 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że Komisja Organizacyjno-Prawna zapoznała się
ze sprawozdaniem, nie wnosząc uwag. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania
uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze 2007 roku.
 
 
Ad. 9b)

• Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiące
załącznik nr 13  do protokołu. 

Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  Komisja  Organizacyjno-Prawna,  Komisja
Zdrowia  i  Pomocy Społecznej  oraz  Komisja  Budżetu  i  Finansów zapoznały  się  ze  sprawozdaniem,  nie
wnosząc uwag. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji
uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 9c)

• Sprawozdanie  z  realizacji  uchwały  Nr  XXV/272/2001  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego,
stanowiące załącznik nr 14  do protokołu. 

 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  Komisja  Organizacyjno-Prawna,  Komisja
Infrastruktury i  Drogownictwa,  Komisja  Zdrowia  i  Pomocy Społecznej  oraz Komisja Budżetu i  Finansów
zapoznały się ze sprawozdaniem, nie wnosząc uwag. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji
uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 9d)

• Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2007 roku, stanowiące
załącznik nr 15  do protokołu. 

 



 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że sprawozdanie zostało dostarczone radnym po
przegłosowaniu rozszerzenia porządku obrad o ten punkt.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji
planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2007 roku.
 
 
Ad. 10 a)
 

• Projekt uchwały w sprawie    wyrażenia zgody na zawarcie umowy     o przyjęciu pomocy  
finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów oraz przekazania jej
samodzielnemu  publicznemu  zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
zdrowotnej  w  Rydułtowach”  w  formie  dotacji  na  zakup sprzętu  specjalistycznego,
stanowiący   załącznik nr 16   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.      
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
umowy o przyjęciu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów oraz
przekazania  jej  samodzielnemu  publicznemu  zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki
zdrowotnej w Rydułtowach” w formie dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego.
 
Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ący 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.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała Nr XVIII/223/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
umowy  o przyj ęciu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisła wskiemu przez Miasto Pszów
oraz przekazania jej samodzielnemu publicznemu zakł adowi opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół
Opieki  zdrowotnej  w  Rydułtowach”  w  formie  dotacji  n a  zakup  sprz ętu  specjalistycznego  została
podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 18   do protokołu  .  
 
 
 
Ad. 10 b)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie    podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  
Osób Niepełnoprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, stanowiący   załącznik nr 19   do protokołu  .

 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.    
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przeprowadzono głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnoprawnych na realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej osób niepełnosprawnych.
 



Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ący 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.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała  Nr  XVIII/224/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławski ego  w  sprawie  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnoprawny ch  na  realizacj ę  zadań  z  zakresu
rehabilitacji  zawodowej i  społecznej osób niepełnos prawnych  została podjęta.  Uchwała ta stanowi
załącznik nr 21   do protokołu  .
 
 
Ad. 10 c)

• Projekt  uchwały w sprawie    zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i  
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska     i Gospodarki Wodnej na rok 2008,  
stanowiący   załącznik nr 22   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  projektu  zmiany
zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2008.
 
Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ący 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.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała Nr XVIII/225/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany
zestawienia  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Fundu szu  Ochrony  Środowiska   i  Gospodarki
Wodnej na rok 2008  została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 24   do protokołu  .
 
 
Ad. 10 d)
 

• Projekt uchwały w sprawie    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia  
pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin, polegającej
na przekazaniu sygnalizacji świetlnej znajdującej się  na skrzyżowaniu ulic Korfantego –
Hallera - Rogozina w Radlinie, stanowiący   załącznik nr 25   do protokołu  .

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Infrastruktury i Drogownictwa.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przeprowadzono  głosowanie  imienne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
umowy dotyczącej przyjęcia pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin,
polegającej na przekazaniu sygnalizacji świetlnej znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Korfantego –Hallera -
Rogozina w Radlinie.
 
Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ący 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.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała Nr XVIII/226/2008 Rady Powiatu Wodzisławski ego w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie



umowy dotycz ącej przyj ęcia pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Wodzisław skiemu przez Miasto
Radlin,  polegaj ącej  na  przekazaniu  sygnalizacji  świetlnej  znajduj ącej  si ę  na  skrzy żowaniu  ulic
Korfantego –Hallera - Rogozina w Radlinie  została podjęta.  Uchwała ta stanowi    załącznik nr 27   do  
protokołu.
 
 
Ad. 10 e)
 

• 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 28   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 Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.    
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przeprowadzono głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z
dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.
 
Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów Przewodnicz ący 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.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  stwierdził,  że
uchwała  Nr  XVIII/227/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławski ego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
XIV/165/2007 z  dnia  20  grudnia  2007r.  w sprawie  bud żetu Powiatu  Wodzisławskiego  na 2008 rok
została podjęta. Uchwała ta stanowi   załącznik nr 30   do protokołu  .
 
 
Ad. 11
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Starostę Powiatu, względnie osoby wyznaczone przez
Starostę, o udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  powiedział, że odpowiedź na interpelację radnego p. P. Cybułki zgodnie ze
Statutem będzie udzielona pisemnie. Jeżeli chodzi  o poruszoną przez p. P. Cybułkę sprawę Dyrektora DPS-
u Starosta postanowił zapoznać radnych z zebraną do tej pory dokumentacją w tym zakresie. Stwierdził, że
Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  publikacjami  prasowymi  na  ten  temat  i  postanowił  przeprowadzić
szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które obejmuje weryfikację posiadanej przez Zarząd dokumentacji,
a  po ustaleniu faktów Zarząd podejmie stosowne decyzje. Starosta poinformował,  że Zarząd postanowił
wystosować pismo do Sądu Rejonowego w Kutnie, Wydział Karny  z następującymi zapytaniami:
-   czy i  kiedy wniesiony został akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi Pawłowi Nawrockiemu i  jakie były

stawiane zarzuty,
-    czy sprawa została rozstrzygnięta przez sąd I instancji i jaki był wyrok sądu w tej sprawie,
-    czy od wyroku sądu w I instancji wnoszona była apelacja, a jeżeli tak to kiedy,
-   czy sprawę rozpoznał już sąd II instancji, jeżeli tak to kiedy i jakie zapadło orzeczenie, na jakim etapie

znajdują się obecnie przedmiotowe postępowania.
Zwrócono się także do Sądu Pracy w Kutnie z zapytaniem czy pan Ryszard Paweł Nawrocki wniósł przed
Sąd Pracy w Kutnie sprawę przeciwko pracodawcy – PCPR w Kutnie, a jeżeli tak, to jak było sformułowane
roszczenie  i  na  jakim  etapie  jest  postępowanie  w  sprawie.  Wystąpiono  również  do  Starosty  Powiatu
Kutnowskiego z następującymi pytaniami: 
-    czy Starosta potwierdza autentyczność opinii o pracowniku ze znakiem sprawy O.A. 1134/1/06 i w jakiej

dacie była ona sporządzona, 
-    czy  było  skierowane  zawiadomienie  do  prokuratury  o  zaistniałych  okolicznościach  świadczących  o

popełnieniu przestępstwa przez pana Ryszarda Pawła Nawrockiego, jeżeli tak, to w jakiej dacie,
-   czy było skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów o zaistniałych okolicznościach
świadczących o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez pana Ryszarda Pawła Nawrockiego,
jeżeli tak to kiedy  i w jakiej dacie,



-   czy pan Ryszard Paweł Nawrocki wniósł przed Sąd Pracy w Kutnie sprawę przeciwko pracodawcy PCPR
w Kutnie, jeżeli tak to jak było sformułowane roszczenie i na jakim etapie jest postępowanie.

Ponadto,  skierowano  prośbę  o  sporządzenie  odpisu  protokołu  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu
Kutnowskiego, z oznaczeniem jego daty i numeru. Z kolei do Dyrektora DPS-u w Gorzycach Zarząd Powiatu
postanowił skierować zapytania następującej treści:
-   czy w czasie przystępowania do konkursu toczyło się przeciw niemu postępowanie karne, kto je wnosił i

jakie były zarzuty,
-    czy postępowanie się już toczyło, zakończyło i jaki jest wyrok sądu,
-    jakie postępowania w jego sprawie toczyły się przed Sądem Pracy i jakie były ich rozstrzygnięcia. 

Starosta powiedział,  że nie wpłynęły jeszcze wszystkie  pełne  odpowiedzi  na te pisma,  natomiast  część
odpowiedzi już się pojawiła, co było ujęte w sprawozdaniu Zarządu. Przewodniczący Wydziału Sądu Pracy w
Kutnie odpowiedział, w ten sposób: 

„W odpowiedzi na pismo z dn. (…) Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział Pracy informuje, że toczyła się
sprawa o sygnaturze (…) z  powództwa Ryszarda Nawrockiego przeciwko Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Kutnie o dopuszczenie do pracy. Wyrokiem z dn. 09.08.2006 tutejszy Sąd oddalił
powództwo,  zaś  wyrokiem z  dn.  20.11.2006  Sąd Okręgowy w Łodzi  oddalił  apelację  powoda od
wskazanego wyroku.  Aktualnie akta  sprawy zostały  przesłane ponownie do Sądu Okręgowego w
Łodzi, skąd brak jest możliwości udzielenia bliższych informacji co do przedmiotowej sprawy.” 

Z kolei Sąd Rejonowy w Kutnie odpowiedział, że: 
„Informacje dotyczące pana Ryszarda Pawła Nawrockiego zostaną udzielone po przesłaniu wniosku o
udostępnienie danych osobowych” 

i taki wniosek jest przez Biuro Prawne sporządzany. Natomiast, jeżeli chodzi o odpowiedź Dyrektora DPS-u
to brzmiała ona w sposób następujący:

„Uprzejmie informuję, że w związku z pełnioną przeze mnie funkcją Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kutnie, w miesiącu lipcu 2005r. został wniesiony do sądu przeciwko mnie akt
oskarżenia. Zarzuty postawione w akcie oskarżenia dotyczyły dysponowania środkami pochodzącymi
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności dofinansowania
z PFRON zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Sąd I instancji
wyrokiem z 2006 r. uniewinnił mnie od zarzucanych mi czynów. Od wyroku sądu I instancji w 2007 r.
została wniesiona apelacja, orzeczeniem sądu II instancji w 2007r. sprawę przekazano do ponownego
rozpoznania  sądowi  I  instancji.  Przedmiotowe  postępowanie  toczy  się  od  2007  r.  i  winno  się
niebawem  zakończyć.  W  2005  r.  wniosłem  do  Sądu  Pracy  w  Kutnie  powództwo  przeciwko
pracodawcy o wypłatę odszkodowania. Obecnie rozpatrywana jest skarga kasacyjna złożona przeze
mnie w 2007 r. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi.”

Starosta poinformował, iż w sprawie Dyrektora DPS-u wpłynęły jeszcze dwa pisma, które następnie odczytał.
Pierwsze z nich to pismo mieszkańców DPS-u  w Gorzycach, stanowiące  załącznik nr 31  do protokołu,
natomiast drugie pismo do Zarządu wpłynęło od Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego  „Solidarność”  DPS  w  Gorzycach,  stanowiące  załącznik  nr  32  do  protokołu.  Starosta
powiedział, iż decyzje odnośnie Dyrektora DPS-u zostaną podjęte, gdy Zarząd będzie dysponował pełnymi
materiałami w tej sprawie. Dodał, że wyniki kontroli w DPS-ie i zalecenia pokontrolne przedstawi Dyrektor
PCPR-u p. I. Obiegły. Sprostował także informację, która się pojawiła, że kontrola w DPS-ie odbyła się po
ukazaniu się artykułu, a w rzeczywistości odbyła się wcześniej. Następnie odniósł się do pytania radnego p.
P. Cybułki dotyczące tego kiedy Starosta zrezygnuje z nadania imienia Jana Pawła II DPS-owi, stwierdzając,
że to nie Starosta był inicjatorem nadania tego imienia, z tym wystąpili mieszkańcy, więc jako Starosta nie
może zrezygnować z czegoś czego nie inicjował. Jeżeli chodzi o Dyrektora ZOZ-u w Wodzisławiu Starosta
powiedział, że nie będzie wypowiadał się na temat spraw lekarskich, o których była mowa w artykule, bo do
tego  uprawnione  są  inne  instytucje  lekarskie np.  Izba  Lekarska,  lub  jeżeli  faktycznie  były  dokonane
przestępstwa, to stosowne organy ścigania. Zaznaczył, że do p. H. Wojtaszka jako dyrektora ZOZ-u nie ma
żadnych  zastrzeżeń.  W  kwestii  Subregionu  Zachodniego  poruszonej  przez p.  P.  Cybułkę  wyjaśnił,  że
upoważnił  Wicestarostę  do  tego,  aby  reprezentował  Starostę  w  pracach  Subregionu.  Na  pytania  p.  I.
Serwotki  dotyczące  Galerii  Odra  odpowiedział,  iż  Miasto  Wodzisław  Śl.  nie  zwróciło  się  z  nowymi
ustaleniami w  tej  sprawie  do  władz  Powiatu  i  Zarząd  Powiatu  nie  jest  w  posiadaniu  żadnych  nowych
materiałów w tym zakresie. Jeżeli chodzi o wystąpienie radnego  p. G. Kamińskiego, to podobnie jak miało to
miejsce  z  innymi  wnioskami  tego  typu,  pan  Wicestarosta  jako  reprezentujący  Powiat  w  Subregionie
Zachodnim zostanie zobligowany do tego, aby przedstawić zgłoszone propozycje na Zarządzie Subregionu. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział, że ponieważ kilka razy było wymieniane nazwisko
redaktora „Nowin Wodzisławskich” p. R. Jabłońskiego - na jego prośbę udziela mu głosu.
 
Redaktor Naczelny „Nowin Wodzisławskich” p. R. Jabł oński   powiedział, że po raz trzeci wypowiada się
na  gremium  Rady,  dwa  razy  przed  Radą  Miejską,  po  raz  pierwszy  przed  Radą  Powiatu,  ale  zawsze
wypowiada się tylko w sytuacji gdy jest atakowany. Chciałby powiedzieć kilka słów na temat DPS-u, a na
temat szpitala w Wodzisławiu nie będzie się wypowiadał ponieważ to, co miał do powiedzenia, a także ludzie



oraz Dyrektor szpitala, to jest w artykule. To, że dzisiaj tak gorączkowo i tak zaciekle broni się Dyrektora
DPS-u go nie dziwi, bo oczywiście jest to normalne i wiedział że tak będzie już przed publikacją tekstu.
Myślał,  że  nawet  to działanie  będzie  bardziej  zmasowane.  Dziwi  go  jednak,  że w tych pismach,  listach
wymienia się jako zasługi Dyrektora jakąś wymianę drzwi, parapetów czy czegoś innego, co nijak ma się do
tego co zostało w tekście opublikowane. Jeżeli chodzi o mieszkańców DPS-u, autor tego listu, który także do
redakcji wpłynął, pisze o 218 mieszkańcach, którzy rzekomo są murem za Dyrektorem i go bronią, ale pan
Starosta już nie powiedział, że pod tym listem podpisało się 17 osób, w tym kilka osób odcisnęło tylko swój
palec, nie wie dlaczego – czy są  na tyle chorzy,  czy z innych powodów, ale to także daje mu dużo do
myślenia. Dodał, iż na temat tego listu już wiedział, zanim został wysłany pocztą do Starosty i do niego,
ponieważ dzwoniło do niego bardzo dużo osób z DPS-u i powiedziało, że taki list jest przygotowany, mówili
także, iż jest to list przygotowany przez Dyrektora i jakiegoś pana, ale nie ma na to dowodów, że to było
robione z nakazu Dyrektora. Takie informacje posiada, bo ci ludzie do niego dzwonili i prosili żeby tego listu
nie publikował. Redaktor uważa jednak, że jeżeli ktoś  ma coś  do powiedzenia, to powinien mieć  szansę
wypowiedzenia się na łamach gazety i dlatego ten list opublikował. Stwierdził, że ten list go nie obrażał, bo
sugestie, że chce on zyskać jakąś popularność poprzez gazetę mogą być drażniące, ale to nie jest obraza
jego osoby. Tak więc ten list opublikował  i  napisał pod nim, że żadnego wyrazu dzisiaj  by nie zmienił  w
artykule  o DPS-ie i  by nie  zmienił  poza jednym, o  czym  za chwilę  powie.  Dzisiaj  ten materiał  prasowy
wyglądałby identycznie, z ani jednego słowa się nie wycofuje, mimo wszystko, biorąc pod uwagę także to, że
Dyrektor może pozywać go do sądu, bo liczył się z tym i konsultował to z prawnikami, żeby uniknąć jakiejś
wpadki. Redaktor powiedział, że po tym wszystkim co powiedział Starosta i po tym wszystkim co się później
rozpętało, nie zmieniłby ani zdania w tym artykule poza jednym, co zawarł w komentarzu pod artykułem, a
mianowicie nazwał pana J. Materzoka i pana J. Żywinę „nierozgarniętymi nowicjuszami”. Uważa, że popełnili
wtedy błąd i z tego się nie wycofuje, ale chciałby pana J. Żywinę przeprosić za to sformułowanie, bo po
pierwsze jest od niego dużo młodszy, a po drugie myśli, że to było niestosowne. Następnie stwierdził, że
chciałby  jeszcze  jedną  rzecz  powiedzieć,  która  jest  dla  niego  ważna.  Kiedy  P.  Cybułka  „walczył”  z
dyrektorami szpitali w poprzedniej kadencji wiele osób wprost mu mówiło, że jeżeli Cybułka coś powie, to
Jabłoński pisze, że jest „kolesiem” Cybułki itd. Zwrócił uwagę, co się działo później. P. Cybułka ma problemy
dlatego, że  R. Jabłoński napisał artykuł, bo przecież sprawa P. Cybułki i to że ma on dzisiaj problemy tak
naprawdę  było wiadomo wcześniej,  ale sprawa się  rozpętała po artykule w „Nowinach Wodzisławskich”.
Dopiero wtedy była sprawa P. Cybułki w Radzie Powiatu i dzisiaj P. Cybułka nie ma do redaktora „NW” o to
pretensji,  podaje mu rękę,  udzielił  mu wywiadu. Poza tym, kiedy była sprawa czy fotoradaru, czy innych
spraw, które prowadził w poprzedniej kadencji  p. J. Żywina, co jakiś czas dochodziły do niego głosy, że J.
Żywina z R. Jabłońskim coś knują, ale zaraz po tym J. Żywina „oberwał” od R. Jabłońskiego. Dlatego ma
satysfakcję, że ani J. Żywina ani P. Cybułka nie mają do niego pretensji, mimo tego, że jego postawa jest raz
taka, raz inna, bo taka jest jego rola i niestety nie może przyjmować strony jednej, czy drugiej, jego postawa
musi być w miarę obiektywna, choć nigdy nie jest w 100% obiektywna, bo jest on tylko człowiekiem, ale ma
czyste  sumienie,  jeżeli  chodzi o  formułowanie  takich  oskarżeń,  czy  do  J.  Żywiny,  czy  do  P.  Cybułki,
oczywiście nie takich ostrych jak napisał to jedno zdanie obrażające J. Żywinę, za co przeprosił. Następnie
redaktor odniósł się do kwestii popularności swojej osoby  i sprzedaży gazety stwierdzając, iż popularność
mu tylko szkodzi i o to nigdy nie zabiegał i nie będzie zabiegać, a sprzedaż gazety ma się dobrze i coraz
lepiej  i nie jest to jego motywacją, żeby walczyć o czytelnika opisując Dyrektora DPS-u czy Dyrektora p. H.
Wojtaszka, to nie są jego intencje. Ale jedną rzecz chciałby powiedzieć,  że sprawa DPS-u opiera się na
kłamstwie, dużo rzeczy w tej sprawie opiera się na kłamstwie i niestety ma wrażenie, że przeniosło się to do
Starostwa. Kiedy chciał rozmawiać na temat DPS-u z władzami Powiatu, ze Starostą, to Starosta miał urlop i
oczywiście nie było możliwości rozmowy, pan  T. Skatuła też w pewnym momencie był na urlopie i nie znał
dokładnie sprawy,  ale redaktor miał  rozmawiać  na ten temat  z  panią  I.  Obiegły,  bo ona rzekomo miała
pozwolenie  Starosty  na  rozmowę.  Zadzwonił  w  dniu  poprzednim  do  pani  I.  Obiegły,  jednak  sekretarka
poinformowała go, że pani I. Obiegły jest w Katowicach na delegacji i nie wróci już dzisiaj. Nie dawało mu to
spokoju  i poprosił koleżankę, żeby zadzwoniła w to samo miejsce, do PCPR-u i poprosiła panią I. Obiegły,
ale  nie  jako  dziennikarz  ale  jako  np.  jakaś  kobieta,  która  dzwoni  w  sprawie  dziecka.  Okazało  się,  że
sekretarka  automatycznie  połączyła  z  panią  Dyrektor,  pani  I.  Obiegły była  w biurze,  mimo tego,  że  mu
wmawiano, że jest na delegacji. Uważa że jest to nie w porządku. Tłumaczenie dzisiaj jest takie, że pani I.
Obiegły  została  zawrócona  z  delegacji  przez  pana  D.  Majcherka.  Redaktor  z  panem  D.  Majcherkiem
rozmawiał dziś na ten temat i on o niczym nie wie.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poprosił o zabranie głosu Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.
 
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. powiedział, że chciałby odnieść się do wystąpień radnych p. I. Serwotki i
p.  G.  Kamińskiego,  a  następnie  wygłosi  apel w  imieniu  Rady Miasta  Wodzisławia  Śl.  i  mieszkańców,  z
którymi spotyka się  na spotkaniach. Jeżeli  chodzi  o temat poruszany przez p. I.  Serwotkę  na obecnej  i
poprzedniej sesji Rady Powiatu, a dotyczący Galerii Odra myśli, że wszyscy powinni się cieszyć, że szuka
się  inwestorów do tego Miasta i  to  na przedsięwzięcie,  które  byłoby unikatowe w skali  kraju,  jeżeli  się
powiedzie.  To co powiedział  Starosta Powiatu  jest  całkowitą  prawdą  –  Miasto poinformowało  Starostwo



ogólnie  o  koncepcji,  natomiast  jakiekolwiek  szczegółowe rozmowy są  prowadzone wtedy,  jeżeli  jest  już
wybrany najbardziej pewny potencjalny inwestor. W takiej sytuacji jego obowiązkiem będzie przyjść z tym
inwestorem  do  Starosty  jako  gestora  terenu,  jeżeli  inwestor  zażyczy  sobie  budować  obiekt  nad  ul.
Bogumińską, w kierunku terenu gdzie dzisiaj jest budynek po pogotowiu. To tyle i roztrząsanie tego tematu
jest po prostu niepotrzebnym „biciem piany” i to chciałby jasno powiedzieć. Druga sprawa dotyczy mediatora.
Ponieważ nie był na poprzedniej sesji Rady Powiatu do końca i potem z artykułu w prasie dowiedział się, że
potrzebny jest mediator między nim a Starostą, chciałby radnych zapewnić i uspokoić, że jego relacje ze
Starostą są bardzo dobre. Na pewno są w jakiś sposób szorstkie i są różnice zdań, ale to jest normalne,
każdy z nich jest samorządowcem i każdy z nich prowadzi jednostkę samorządu, która musi się uzupełniać,
ponieważ  Powiat  i  Miasto  są  jednostkami  uzupełniającymi  się,  a  nie  nadrzędno-podrzędnymi  w  żaden
sposób. Następnie Prezydent  odniósł się  do propozycji  zgłoszonych przez radnego p. G. Kamińskiego i
powiedział, iż te trzy tematy dotyczące transportu sobie zanotował. W związku z tym przekazał informację,
która  dziś  do niego dotarła,  że  Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej  w  Rybniku  jest  na etapie
bardzo rozległej  już  prywatyzacji  i  będzie szukać  gestorów wśród samorządów zarówno miejskich, jak  i
powiatowych, aby objęły udziały w tym Przedsiębiorstwie i aby w ten sposób jakieś problemy komunikacyjne
rozwiązywać równolegle do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, którego udziałowcem jest Miasto
Wodzisław  Śl.  Jeżeli  chodzi  o  transport  kolejowy,  to  Prezydent  jako  członek  Zarządu  Subregionu
Zachodniego potwierdził,  że ten temat był  poruszany i  Zarząd Subregionu podjął  decyzję  o rozpoczęciu
przygotowania  przetargu  w  celu  wyłonienie  firmy,  która  opracuje  koncepcję  zbiorowego  rozeznania
transportu, zarówno kolejowego jak  i autobusowego na terenie Subregionu Zachodniego, tak aby uruchomić
główne  linie  magistralne  między  głównymi  sieciami  komunikacyjnymi  Subregionu, a  resztę  uzupełnić  o
dodatkowe  linie.  Następnie  Prezydent  przedstawił  apel  Rady  Miejskiej.  Jak  już  powiedział,  Powiat  jest
jednostką komplementarną, uzupełniającą działania Miasta, a Miasto musi uzupełniać działania Powiatu. 27
radnych Powiatu i 21 radnych Miejskich, Prezydent i Starosta – wszyscy są gospodarzami na terenie Miasta
Wodzisław Śl. Od początku kadencji Prezydent przeprowadza szereg spotkań z mieszkańcami, zarówno z
inicjatywy Rad  Dzielnic,  jak  i  z  własnych  inicjatyw.  Na tych  spotkaniach  poruszanych  jest  bardzo  dużo
tematów, a najwięcej z nich, jak się można spodziewać dotyczy dróg. Mieszkańca Miasta Wodzisławia nie
interesuje, czy dana droga jest drogą krajową, wojewódzką, powiatową, czy miejską, jego interesuje dziura w
tej drodze, krzywy chodnik, źle postawiony słup. I w związku z tym zwrócił się do radnych z takim apelem,
ponieważ było to poruszane na komisjach Rady Miejskiej, a także na spotkaniach z mieszkańcami, aby w
miarę możliwości radni powiatowi uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, ponieważ często mieszkańcy
zadają pytania dotyczące Powiatu, a Prezydent nie jest uprawniony do udzielania odpowiedzi w tej materii.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  powiedział,  że  myśli,  iż  każdy z  radnych  uczestniczy  w
spotkaniach w swoich  dzielnicach,  sołectwach,  gminach,  to  jest  ta  więź  i  obowiązek,  który nakłada na
radnych ustawa samorządowa.
 
Radny p. I. Serwotka  zwrócił  uwagę,  iż nie otrzymał od Starosty odpowiedzi w temacie sprawozdania z
działalności Zarządu i braku informacji, co do dalszych kroków podjętych w poszczególnych sprawach. Co
do wypowiedzi Prezydenta chciałby serdecznie podziękować za to, że Prezydent uspokoił, iż tak dobre są
relacje na linii Prezydent – Starosta. Stwierdził, że chce także podziękować za pouczenie, czym powinni się
radni zajmować – nie „biciem piany” a debatami – ale zapewnia, że jeżeli radni zadają pytania, to w trosce o
to,  żeby właśnie  tematy były  dobrze  realizowane,  żeby radni  powiatowi  byli  dobrze  poinformowani,  ale
przyjmuje to pouczenie, żeby było więcej merytoryki. Co do kwestii Galerii Odra dodał, że nie uspokaja to, iż
Prezydent potwierdza, iż w tym temacie na razie tylko są zapowiedzi medialne i nie ma żadnych oczekiwań
konkretnych od Starosty i od Rady Powiatu, bo zwraca po raz kolejny uwagę, że oficjalnie Rada Powiatu nic
na ten temat nie wie, a przecież  na remont budynku po pogotowiu są zaplanowane dosyć  duże środki.
Byłoby wielką niegospodarnością najpierw wydawać pieniądze na remont, a potem ewentualnie ten budynek
przeznaczać do wyburzenia, czy do innego zagospodarowania. W związku z tym czas jest tu dosyć istotny,
bo albo w odpowiednim czasie powinno się podjąć decyzję, albo wstrzymać ten remont, bo gdyby doszło do
sytuacji, że najpierw wyda się około 600 tys. na modernizację budynku, który trzeba będzie wyburzyć,  to
myśli, że nikt nie chciałby się pod taką decyzją podpisywać, a dla przyszłego inwestora byłoby to dodatkowe
obciążenie, bo ktoś musiałby to zrekompensować. Mówi to w trosce o to, żeby ten projekt, który Prezydent
zaplanował, mógł być urzeczywistniony. Jego zdaniem radni powiatowi chętnie będą wspierać inicjatywy, ale
chcieliby wiedzieć na czym te inicjatywy mają polegać i jaka jest ich rola, stąd jego pytania w tym temacie. To
nie jest „bicie piany”, tylko jako radny chce pozyskać jak najwięcej informacji, żeby w odpowiednim czasie
podjąć stosowne decyzje. Zwrócił uwagę, iż Prezydent dobrze jest rozeznany jeżeli chodzi o nowoczesne
techniki  komunikowania  się  i  zapewne  wie  jakie  dyskusje  toczą  się  w  tej  sprawie  na  tzw.  forach
internetowych, m.in. jakaś ankieta na temat tego kto z radnych powiatowych będzie wspierał ten pomysł, ilu
jest przeciwnych. Projekt ten ma dość duży oddźwięk medialny, ale radny myśli, że to nie jest potrzebne, bo
należy działać  rozsądnie,  w spokoju,  a  nie  podejmować  pod presją  i  w  pośpiechu decyzji,  które  mogą
skutkować poważnymi konsekwencjami.
 



Starosta Powiatu p. J.  Rosół  odnośnie pytań  radnego p. I. Serwotki dotyczących sprawozdań  Zarządu
odpowiedział,  że  Zarząd  przychyli  się  do  propozycji  radnego  i  nie  będzie  już  krótkiej  informacji,  że
zapoznano się  ze sprawą,  będzie to uzupełnione o to jaka decyzja w danej  konkretnej  sprawie została
podjęta.
 
Etatowy Członek Zarz ądu p. D. Majcherek  stwierdził, iż z przykrością,  szczególnie w ostatnim okresie,
dlatego że nie jest czytelnikiem „Nowin Wodzisławskich”, ale w związku z tym, że są one inspiracją różnego
rodzaju zapytań, musi zaznajamiać się z tym, co ostatnio w „Nowinach Wodzisławskich” się publikuje, m.in.
w temacie Domu Pomocy Społecznej. Zwracając się do redaktora „Nowin Wodzisławskich” powiedział, że
ma jedną  uwagę  – w przeciwieństwie do niego,  to  czym posługuje się  Zarząd nie jest  anonimowe. We
wszystkich artykułach p. R. Jabłońskiego nie występuje żadna osoba z imienia  i nazwiska. P. D. Majcherek
mógłby tak  samo powiedzieć,  że z  anonimowego źródła  posiada różne negatywne informacje na temat
redaktora, natomiast nigdy tą metodologią się nie posługuje. Jest bardzo zaskoczony tym, że redaktor mówi,
iż jest tylko człowiekiem i nie stać go na obiektywizm, jego zdaniem powinno być odwrotnie, bo redaktor
pełni misję społeczną. Zwrócił uwagę , że są dwa sądy – sąd boski i sąd, który jest na tej ziemi. A niestety,
gdy redaktor „NW” pokazał Dyrektora DPS-u z czarną opaską,  to tak jakby napisał „Damian M. Etatowy
Członek Zarządu” - naprawdę nie trzeba wiele, żeby domyślić się, że jest to Damian Majcherek. Jest nawet
zdania, że gdyby redaktor opublikował wizerunek Dyrektora DPS-u bez tej opaski, a z imienia i nazwiska, to
naprawdę byłoby to bardziej rzetelne. Następnie p. D. Majcherek zaapelował do redaktora, aby nie łączyć
kwestii Wielkiego Polaka z tym, co się dzieje jeżeli chodzi o DPS, bo jest przekonany, o czym mówił p. J.
Żywina, że dochowano wszelkiej staranności przy wyborze Dyrektora DPS-u, natomiast myśli, że dyskusja
wtedy może być rzetelna jeżeli pokaże się strony tej dyskusji. Dla niego anonimy, tak jak jest to uregulowane
w świetle prawa, powinny trafiać do kosza na śmieci.
 
Dyrektor PCPR p. I. Obiegły  powiedziała, że w uzupełnieniu do wypowiedzi redaktora p. R. Jabłońskiego i
wczorajszego wydarzenia chce wyjaśnić, iż miała podpisaną delegację przez Wicestarostę p. T. Skatułę na
wyjazd na godz. 12.00 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na konferencję. Tak się złożyło, że wcześniej była
dwa dni na urlopie i z chwilą przyjścia do pracy ilość nawarstwionych spraw była bardzo duża, a dotyczyły
one  przede  wszystkim  środków unijnych  i  Programu  Wyrównywania  Różnic.  Biorąc  pod  uwagę  ilość  i
ważność  tych  spraw doszła  do  wniosku,  że ten  wyjazd do Katowic  nie ma sensu.  Zadzwoniła  więc do
swojego przełożonego, którym jest p. D. Majcherek i poinformowała go, że w tej sytuacji na godz. 12.00 do
Katowic nie dojedzie. Dyrektor PCPR-u dodała, że pani, która jest stażystką miała prawo nie wiedzieć jak
sytuacja wygląda, bo delegacja była wystawiona, a ona była u siebie w biurze i nie mogła wyjść. Zapewniła,
że jeżeli ktoś chciałby zapoznać się bliżej z tą sprawą, to wszystko jest u niej na miejscu do wglądu i można
to  sprawdzić,  żeby nie  było  nieporozumień.  Następnie  odniosła  się  do tematu  kontroli  w DPS-ie,  która
została przeprowadzona przez pracowników PCPR w styczniu br.  Powiedziała,  że PCPR przeprowadza
kontrole w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany
rok, jak również z możliwościami kadrowymi, ponieważ jednostki są kontrolowane ze strony finansowej przez
Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego, natomiast PCPR zajmuje się stroną merytoryczną. Taka kontrola była
przeprowadzona, są wydane zarządzenia, zalecenia pokontrolne, które były następujące:
-     zorganizowanie  opieki  mieszkańcom  Domu  w  sposób  zgodny  z  art.  55  ust.  2  ustawy  o  pomocy

społecznej,
-     przeprowadzenie kontroli wewnętrznej akt osobowych pracowników w celu aktualizacji dokumentów w

nich zawartych – termin realizacji do 30.04.2008r.
-     przeprowadzenie  kontroli  wewnętrznej  wszystkich  depozytów  pensjonariuszy  –  termin  realizacji  do

30.04.2008r.
-    wzmocnienie nadzoru nad środkami znajdującymi się na kontach depozytowych pensjonariuszy – termin

realizacji – na bieżąco,
-     zatrudnienie  pracowników  w  Dziale  Kadr  na  stanowiskach  zgodnie  z  zapisami  Regulaminu

Organizacyjnego DPS-u w Gorzycach – termin do 30.04.2008r.
O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych DPS ma poinformować PCPR w Wodzisławiu Śl. w terminie do
15.05.2008r.
 
Wicestarosta  Powiatu  p.  T.  Skatuła  odniósł  się  do  pytań  radnego  p.  P.  Cybułki  w  sprawie  spotkania
Subregionu Zachodniego w miesiącu lutym br. Powiedział, że faktycznie w dniu 22.02.2008r. w Domu Kultury
w  Czerwionce-Leszczynach  odbyło  się  posiedzenie  Zgromadzenia  Ogólnego  Związku  Subregionu
Zachodniego.  Na  to  wyjątkowe  spotkanie  zaproszone  były  takie  znakomitości      jak:  Minister  Rozwoju
Regionalnego  p.  E.  Pieńkowska,  Wojewoda  Śląski  p.  Z.  Łukaszczyk,  Marszałek  Województwa  p.  B.
Śmigielski,  poseł  Parlamentu  Europejskiego  p.  J.  Olbrycht,  Dyrektor  Wydziału  Regionalnego  Urzędu
Marszałkowskiego  p.  M.  Staś.  W  celu  rozpropagowania  tego  spotkania  Rzecznik  Prasowy  Starostwa
przekazał tą informację do lokalnych mediów, zapraszając wszystkich chętnych do udziału w tym spotkaniu,
informacja ta pojawiła się  także na stronie internetowej  Powiatu. Chyba zabrakłoby palców u rąk, gdyby
chciał wymieniać wszystkie media, które w tym spotkaniu uczestniczyły. Pełna relacja  z tego spotkania jest



również na stronie internetowej Powiatu, w tym nawet relacja telewizyjna telewizji TVT, z którą Starostwo
współpracuje, więc można zobaczyć od początku do końca co się na tym spotkaniu wydarzyło. I tam jeden z
redaktorów podkreślił,  że  po raz pierwszy pieniądze,  które zdobył  Subregion a  poprzez to i  Powiat,  nie
dzielą, a łączą. Samo spotkanie dotyczyło podpisania umowy zatwierdzającej Program Rozwoju Subregionu
Zachodniego, a m.in.  w tym Programie zawarte były wszystkie te przedsięwzięcia, o których już informował
niejednokrotnie z tego miejsca. Wyraził nadzieję, że pytania radnego p. P. Cybułki na temat reprezentowania
Powiatu w Subregionie przez Wicestarostę nie są skierowane przeciwko jego osobie i nie podważają jego
kompetencji co do uczestnictwa w Zarządzie Subregionu. Myśli, że może chodzić z głową podniesioną, bo
tylko  on  i  Prezydent  Wodzisławia,  który również  jest  członkiem Zarządu Subregionu,  wiedzą  ile  musieli
przejść, by dla Powiatu zyskać 17 mln. euro. Jego zdaniem jest się czym szczycić i jeśli tej informacji nie
przekazano w „Wieściach Powiatu Wodzisławskiego”,  to jest  mu przykro i  nie będzie tego tłumaczył.  W
każdym razie informacja ta w różnych typach mediów była tak szeroka, że każdy kto był zainteresowany na
pewno dowiedział się tego co chciał o tym spotkaniu.
 
Ad. 12
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że wczoraj w godzinach południowych Wojewoda
skierował do niego pismo w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, p. Marianem
Drosio, które następnie odczytał. Powiedział, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu to zaproponuje Radzie Powiatu,
iż  pismo to  skieruje  do  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu,  a  jednocześnie  Wojewodzie  odpowie,  że  ze
względu na plan pracy i  tryb pracy Rady sprawa zostanie rozpatrzona na sesji  24 kwietnia br.  Poprosił
Komisję Rewizyjną o wypracowanie projektu uchwały w tej sprawie.
 
Radny p. M. Kowalski  powiedział, że jego zdaniem w tej sprawie powinna się wypowiedzieć także Komisja
Organizacyjno-Prawna.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  stwierdził,  że  celowo  nie  kieruje  tego  pisma  do  Komisji
Organizacyjno-Prawnej,  ponieważ  p.  M.  Drosio  jest  jej  członkiem.  Skierował  tą  sprawę  do  Komisji
Rewizyjnej, która może zaprosić p. M. Drosio na swoje posiedzenie i nie ma potrzeby kierowania tego do
innych komisji. 

Następnie  Przewodniczący poinformował,  iż  w  dn.  7.03.2008r.  wpłynęło  pismo do  Rady Powiatu,
którego autorami są  państwo Anna,  Krystian i  Tadeusz Firut.  Pismo to jest  skargą  na Starostę  Powiatu
Wodzisławskiego i dotyczy działań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, jak również braku
działań Starosty w zakresie nadzoru nad tym Wydziałem. Powiedział, iż skierował pismo do Starosty, jako
strony w tej skardze, jak również do Komisji Rewizyjnej z następującą adnotacją „Komisja Rewizyjna - na
24.04.2008r. proszę o przygotowanie projektu uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji Organizacyjno-
Prawnej”. Natomiast skarżącym udzielił odpowiedzi w imieniu Rady Powiatu, że informuje, iż złożona przez
nich skarga została przyjęta do rozpoznania zawartych w niej zarzutów, jednak z uwagi na tryb pracy Rady
zostanie rozpatrzona na obradach sesji w dniu 24.04.2008r. 

Z  kolei  przypomniał,  iż  na  poprzedniej  sesji  informował  o  piśmie  Międzygminnego  Związku
Wodociągów i Kanalizacji w sprawie obniżenia opłat za umieszczenie elementów infrastruktury technicznej w
pasie  drogowym.  Poprosił  wówczas  Komisję  Budżetu  oraz  Komisję  Infrastruktury,  aby  wypracowały
stanowiska w tej sprawie, dzięki którym zostanie udzielona odpowiedź. Otrzymał już pismo z opinią Komisji
Infrastruktury w tej sprawie, natomiast Komisja Budżetu poinformowała go, iż na obecnym etapie nie może
się do tego ustosunkować i w związku z tym wystąpiła do Starosty Powiatu o przygotowanie zestawienia w
jakiej wysokości są pobierane opłaty. Po uzyskaniu odpowiedzi Komisja ustosunkuje się do pisma MZWiK.
Przewodniczący stwierdził,  że odpowie na pismo MZWiK w imieniu Rady Powiatu i  ma nadzieję,  że na
posiedzeniu w kwietniu  Komisja Budżetu wypracuje opinię  w tej  sprawie,  a  do końca kwietnia  zostanie
udzielona ostateczna odpowiedź do MZWiK. 

Poinformował także, iż otrzymał za pośrednictwem Członka Zarządu Powiatu p. D. Majcherka pismo
p. Mariana Dybały zamieszkałego DPS-ie w Gorzycach w sprawie nadania DPS-owi w Gorzycach imienia
Jana  Pawła  II  i  z  prośbą  o  to,  aby każdy  z  radnych  zadeklarował  wysokość  jednej  diety  za  udział  w
posiedzeniu  komisji  lub  sesji  na  rzecz  tworzącego  się  funduszu  wsparcia  na  ten  szlachetny  cel.
Przewodniczący Rady powiedział,  iż  dysponuje informacją  Dyrektora DPS-u o koncie,  na które wszyscy
chętni mogą wpłacać darowizny. 

Otrzymał także pismo od Starosty Powiatu, które skierował do wszystkich komisji Rady Powiatu, a
dotyczy ono Metropolitalnego Święta Rodziny, w ramach którego zgodnie z prośbą wnioskodawców miałyby
się  odbyć  uroczyste  sesje  jednostek  samorządu  w  dniu  19.05.2008r.  Poinformował,  że  na  ostatnim
Konwencie Miast i  Gmin Powiatu rozmawiał  z przewodniczącymi rad i  włodarzami gmin Powiatu, którzy
ustosunkowali  się  do  tego  pomysłu  pozytywnie.  Wcześniej  rozmawiał  z  Przewodniczący Rady Miejskiej
Wodzisławia Śl.  p. L. Litworą i postanowili powiadomić obie Rady, że planuje się wspólną taką uroczystą
sesję,  jednak  pojawiło  się  duże  zainteresowanie,  aby w Powiecie  Wodzisławskim zrobić  wspólną  sesję
wszystkich rad jednostek samorządu z terenu Powiatu właśnie na ten temat. Wielce prawdopodobne jest



więc,  iż  na  dzień  19.05.2008r.  zostanie  zwołana sesja  uroczysta,  która  odbędzie  się  w  Wodzisławskim
Centrum Kultury. 

Następnie  poinformował  Radę,  iż  wpłynęło  powiadomienie  Polskiego  Górnictwa  Węglowego  i
Gazownictwa  o  wstrzymaniu  dostaw  paliwa  gazowego  do  ZOZ-u  w  Rydułtowach  w  związku  z
nieuregulowanymi należnościami w wysokości 34 365 zł. 

Z  kolei  przypomniał  radnym,  że  w  dniu  30.04.2008r.  upływa  termin  składania  oświadczeń
majątkowych, a można składać je wzorem lat uprzednich, czyli bezpośrednio do Przewodniczącego Rady
Powiatu lub w zamkniętych kopertach w Biurze Rady. 

Poinformował  również,  iż  na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji  Organizacyjno-Prawnej  jej
Wiceprzewodniczącym  został  p.  M.  Drosio.  Przedstawił  harmonogram  komisji  stałych  Rady  Powiatu  w
miesiącu kwietniu br. i podkreślił,  iż kolejna sesja odbędzie się w dniu 24.04.2008r. nie jak dotychczas o
godz. 14.00 tylko o godz. 15.00. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż Komisja Rewizyjna powinna przyspieszyć
termin  swojego  posiedzenia,  ze  względu  na  sprawy  jakie  zostały  do  niej  skierowane,  gdyż  termin  ten
zaplanowany jest  na  dzień  przed sesją  Rady Powiatu  i  w związku z tym nie będzie  można dostarczyć
radnym z materiałami sesyjnymi projektów uchwał, które Komisja ewentualnie wypracuje. 

W  następnej  kolejności  poinformował,  iż  podczas  rozmowy  z  Przewodniczącym  Rady  Miejskiej
Wodzisławia Śl. p. L. Litwora zasygnalizował mu chęć spotkania się Rady Miasta lub jej części z radnymi
powiatowymi w Wodzisławiu Śl. Uważa to za pomysł godny naśladowania, więc radni powiatowi z okręgu
Wodzisław mogą spodziewać się zaproszeń na takie spotkania. 

Zapoznał  również  radnych  z  informacją  na temat  uroczystości  i  spotkań,  w  których  udział  wzięło
Prezydium Rady Powiatu. Informacja ta stanowi załącznik nr 33  do protokołu. 

Przewodniczący powiedział, iż wszystkie przedstawione pisma są do wglądu w Biurze Rady.
Radna p. B. R ączka  powiedziała, że chciałaby się ustosunkować do wystąpienia Prezydenta Wodzisławia.
Stwierdziła, że było bardzo potrzebne i że radni cieszą się, iż usłyszeli te słowa, bo jeszcze raz Prezydent
podkreślił, iż nie jest potrzebny mediator, że nie ma żadnego konfliktu, że relacje Starosta-Prezydent są nie
tylko poprawne, ale i dobre. Po ostatniej sesji radni wychodzili z mieszanymi uczuciami, różne były domysły i
podejrzenia, bo nie byli wcześniej przyzwyczajeni do obecności Prezydenta na sesji powiatowej i stąd nie
wiedzieli  co o tym sądzić.  Wystąpienie to, a także wywiad w „Nowinach Wodzisławskich” z Prezydentem
powinno uspokoić radnych i zamknąć ten temat, bo wszystkim zależy na dobrej współpracy.
 
 
Ad. 12
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zamknął obrady
XVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 18.00.
 
 
Protokołowała:
Lidia Glassmann


