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

w dniu 31 stycznia 2008 roku
 
 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 31 stycznia 2008 roku o godz. 14.00. 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 27 radnych. Lista obecności radnych
stanowi   załącznik nr 1   do protokołu z obrad XVI 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.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Powiatu  Wodzisławskiego

Pana Piotra Cybułki:
a)    zapoznanie Rady z posiadaną dokumentacją,
b)    wyjaśnienia radnego P. Cybułki,
c)    dyskusja,
d)    głosowanie.

4.   Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu.
5.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XV sesji.
6.   Interpelacje i zapytania radnych.
7.   Wnioski i oświadczenia radnych.. 
8.  Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok.
9.   Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)  powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonania uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych w
granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy,

b)  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji
Pracowni diagnostycznej (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

c)  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji
Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10, 

d)  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Działu
(pracowni) Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

e)  udzielenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego, 

f)    likwidacji  szkoły  o  nazwie  Liceum  Ogólnokształcące  w  Radlinie  przy  ulicy  Orkana  23,
wchodzącego  w  skład  Zespołu   Szkół   Ponadgimnazjalnych  im. Sejmu Śląskiego w Radlinie
przy ulicy Orkana 23,

g)   uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzin w Wodzisławiu Śl.,

h)  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

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

j)    ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Wodzisławiu  Śl., 

k)   uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego
Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzycach,

l)     ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Powiatowego  Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach,

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



Domu Dziecka w Gorzyczkach,
n)   ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Domu Dziecka w

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

przez  Gminę  Gorzyce  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Budowa  pochylni
przeznaczonej  dla  osób  niepełnosprawnych  w  nieruchomości  przy  ul.  Raciborskiej  48  w
Gorzycach”, 

p)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej, przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na zakup bramy garażowej w
budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim – Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Rydułtowy,

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

r)   złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w  Gliwicach  na  rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/643/2/07,

s)   złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w  Gliwicach  na  rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/663/2/07,

t)    złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w  Gliwicach  na  rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/660/2/07,

u)  zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego,
v)  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok,
w) zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego  na 2008 rok.

10.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11.   Informacje bieżące. 
12.   Zamknięcie  obrad XVI sesji. 
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  – zgłosił w imieniu Zarządu Powiatu poprawkę do porządku obrad dotyczącą
wykreślenia  pkt  9p  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej,  przez  Miasto
Rydułtowy z  przeznaczeniem na zakup bramy garażowej  w  budynku Komendy Powiatowej  Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim – Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Rydułtowy w związku z tym
faktem, że środki te zostały przeznaczone Powiatowi Wodzisławskiemu Uchwałą Rady Miasta Rydułtowy,
która została unieważniona przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowcach. Podjęcie ww. uchwały stało
się w związku powyższymi wyjaśnieniami bezprzedmiotowe. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania poprawki zgłoszonej przez Starostę
w sprawie wykreślenia pkt 9p z porządku obrad sesji. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem
poprawki głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Poprawka został przyjęta.
 
Radny p. P. Cybułka  – zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt 3 w związku z
faktem,  iż  w  wyroku  Sądu  Rejonowego  -  Sąd  Grodzki  w  Wodzisławiu  Śl.  z  dnia  28.09.2007r.  nie  ma
stwierdzenia, iż  jest on winien popełnienia zarzucanego mu czynu wręcz przeciwnie sąd wyraźnie stwierdził,
że jest podejrzanym w sprawie i właśnie dlatego zawiesił postępowanie na okres próby jednego roku. Nie
jest  skazany,  a  KRK  nie  jest  rejestrem  skazanych  lecz  rejestrem  orzeczeń  w  sprawach  karnych.
Zawnioskował  również  o  umożliwienie  mu zapoznania  się  z  pismem,  które  otrzymał  Zarząd  Powiatu  z
Krajowego  Rejestru  Karnego  w  jego  sprawie.  Zasugerował,  że  są  jeszcze  inne  kwestie  związane  z
pozbawieniem  go  mandatu  radnego.  Pierwsza  dotyczy  uzasadnienia  do  projektu  uchwały  w  sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego p. P. Cybułka podanego przez Przewodniczącego Komisji Organizacyjno –
Prawnej,  ono  budzi  Jego  wątpliwości  i  może  wprowadzić  w  błąd  radnych.  Zasugerował  czy  aby  to
uzasadnienie nie jest wynikiem niewłaściwej interpretacji istniejącego porządku prawnego. Zapytał czy KRK
potwierdza utratę prawa wybieralności? Druga to pismo Przewodniczącego Rady Powiatu, w którym została
przytoczona data i godzina rozpoczęcia sesji, podaje jako podstawę prawną porządku obrad dzisiejszej sesji
art.  19  ust.  3  ustawy  z  dnia  16  lipca  1998r.  ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  powiatów,  sejmików
województw, ale jest przekonany, ze to jest tylko błąd maszynowy. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala –  stwierdził, iż nigdy radni nie poznają prawdy jeśli nie będą
mieli  możliwości  zapoznania  się  z  całą  zgromadzoną  w  sprawie  radnego p.  P.  Cybułka  dokumentacją.
Większości dokumentów nie mógł przesłać radnym, gdyż zawierają dane innych osób, dlatego zmuszony
jest radnym odczytać  te dokumenty. Po zapoznaniu się z pismami Rada możne uchwałę podjąć  lub nie.
Natomiast  jeżeli  ten  punkt  zostanie  usunięty  z  porządku  obrad  to  nigdy  nie  zostaną  przedstawione
argumenty i nie będzie też możliwa dyskusja w tym temacie. Ponadto przypomniał, że prawo stanowi, iż do 3
miesięcy od momentu zaistnienia faktu Rada jest zobowiązana podjąć uchwałę w tej sprawie. Fakt zaistniał
6.10.2007r. więc i tak Rada jest spóźniona. Zaapelował o nie wykreślanie pkt 3 z porządku obrad sesji.
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania poprawki zgłoszonej przez radnego
p.  P.  Cybułka o wykreślenie z porządku obrad sesji  pkt 3 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki. W głosowaniu wzięło
udział 25 radnych. Za przyjęciem poprawki głosowało 6 radnych, 14 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od
głosu. Poprawka nie została przyjęta.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  porządku  obrad  sesji  wraz  z
wniesioną poprawką Zarządu Powiatu. W głosowaniu wzięło udział 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 22
radnych, 2 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.
 
Po wniesieniu poprawki Zarządu Powiatu porządek obrad przedstawia się następująco:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego

Pana Piotra Cybułki:
a)      zapoznanie Rady z posiadaną dokumentacją,
b)      wyjaśnienia radnego P. Cybułki,
c)      dyskusja,
d)     głosowanie.

4.   Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu.
5.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XV sesji.
6.   Interpelacje i zapytania radnych.
7.   Wnioski i oświadczenia radnych.
8.   Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok.
9.   Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)     powierzenia  Miastu  Rydułtowy  do  wykonania  uprawnienia  zarządcy  dróg  powiatowych
położonych w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy,

b)     dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na
likwidacji Pracowni diagnostycznej (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy
ul. Orkana 10,

c)     dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na
likwidacji Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana
10,

d)    dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na
likwidacji  Działu  (pracowni)  Fizjoterapii  w  Przychodni  Specjalistycznej  w  Radlinie  przy  ul.
Orkana 10,

e)     udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego,

f)      likwidacji  szkoły  o  nazwie  Liceum  Ogólnokształcące  w  Radlinie  przy  ulicy  Orkana  23,
wchodzącego  w  skład  Zespołu   Szkół   Ponadgimnazjalnych  im.  Sejmu  Śląskiego  w
Radlinie przy ulicy Orkana 23,

g)     uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin w Wodzisławiu Śl.,

h)     ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Powiatowego  Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

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

j)       ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Powiatowego
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Wodzisławiu  Śl., 

k)     uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia
miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzycach,

l)       ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników Powiatowego  Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach,

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



n)     ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Powiatowego  Domu
Dziecka w Gorzyczkach,

o)     wyrażenia  zgody na zawarcie  umowy o  udzielenie  Powiatowi  Wodzisławskiemu pomocy
finansowej  przez  Gminę  Gorzyce  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  pod  nazwą
„Budowa  pochylni  przeznaczonej  dla  osób  niepełnosprawnych  w  nieruchomości  przy  ul.
Raciborskiej 48 w Gorzycach”,

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

q)     złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/643/2/07,

r)     złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/663/2/07,

s)     złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/660/2/07,

t)     zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego,
u)     przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok,
v)     zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego  na 2008

rok.
13.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
14.    Informacje bieżące. 
15.    Zamknięcie  obrad XVI sesji. 
 
Ad. 3a
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że dnia 04.01.2008r. Pan Piotr Cybułka radny
Powiatu Wodzisławskiego skierował do niego jako do Przewodniczącego Rady Powiatu następujące pismo
„uprzejmie  przesyłam  kserokopię  wyroku  Sądu  Rejonowego  w  Wodzisławiu  Śl.  z  dnia  28.09.2007r.  z
poważaniem P. Cybułka.” W załączeniu do ww. pisma dołączony został wyrok Sądu Rejonowego – Sądu
Grodzkiego w Wodzisławiu Śl. z dnia 28 września 2007 roku (sygn. akt: VIK846/07) stanowiący
załącznik  nr  2   do protokołu z obrad XVI sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego  .   W tym  miejscy
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał sentencję wyroku. W związku z otrzymanym pismem radnego p. P.
Cybułka, po konsultacjach z prawnikami Starostwa i rozmowach z Zarządem Powiatu skierował do Zarządu
pismo dotyczące  potwierdzenia  w  Krajowym  Rejestrze  Karnym  prawomocności  załączonego  do  pisma
wyroku.  W odpowiedzi  Zarząd  poinformował,  że  w  dniu  9  stycznia  2008r.  Zarząd  skierował  zapytanie
dotyczące radnego Pana P. Cybułka do Krajowego Rejestru Karnego, mające na celu uzyskanie informacji o
ww. osobie w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 28 września 2007r. W
dniu  23  stycznia  br.  Przewodniczący  Rady  Powiatu,  za  pośrednictwem  Zarządu  Powiatu,  otrzymał  z
Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego  dokument który stanowi    załącznik nr 3   do  
protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.  W tym miejscu Przewodniczący Rady
Powiatu odczytał treść ww. informacji. Na tej podstawie, po otrzymaniu wypisu z Rejestru Karnego złożył
wniosek  do  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej,  aby  zastanowiła  się  co  dalej  z  tą  sprawą.  Komisja
Organizacyjno – Prawna przygotowała w tej sprawie projekt uchwały.
 
Radca prawny p. A.  Miera – Spyra  – podała na wstępie,  że aby wyjaśnić  Wysokiej  Radzie wszystkie
okoliczności związane z omawianą sprawą i  stan prawny jaki w tym stanie faktycznie obowiązuje należy
przedstawić  stosowne  przepisy  zarówno  z  ordynacji  wyborczej  do  rad  gmin,  rad   powiatów  i  sejmików
województw,  jak  również  z  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  a  także  stosowne  przepisy  z  kodeksu
karnego,  aby  naświetlić  wszystkie  przesłanki  zastosowania  ordynacji  wyborczej.  Powiedziała,  że  stan
prawny wynikający z ordynacji wyborczej, to zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3 – wygaśnięcie mandatu radnego
następuje w skutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. W razie zaistnienia
takiej  sytuacji  rada  w  drodze  uchwały  podjętej  w  ciągu  trzech  miesięcy  od  wystąpienia  przyczyny
wygaśnięcia,  czyli  w  tym  przypadku  utraty  prawa  wybieralności  powinna  podjąć  uchwałę  stwierdzającą
wygaśnięcie mandatu radnego z powyższej przyczyny. Utrata prawa wybieralności została zdefiniowana w
art. 7 omawianej ustawy i zgodnie z tym przepisem nie mają prawa wybieralności osoby, które są karane za
przestępstwo  umyślne,  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  oraz  te,  wobec  których  wydano  prawomocny
wyrok  warunkowo  umarzający  postępowanie  karne  w  sprawie  popełnienia  przestępstwa  umyślnego,
ściganego z oskarżenia publicznego wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające
utratę prawa wybieralności z mocy ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa   z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Każda z tych przesłanek samodzielnie powoduje
utratę prawa wybieralności danej osoby. Powodem utraty tego prawa jest karanie za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego. Jest to taka sytuacja, kiedy wobec kogoś  został wydany prawomocny
wyrok  skazujący.  Druga  okoliczność  to  taka,  kiedy wydano  prawomocny  wyrok  warunkowo  umarzający
postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. W



tym  drugim  wypadku  sąd  nie  stwierdza  niewinności  osoby  oskarżonej  a  jedynie  uznaje,  iż  zachodzą
przesłanki,  aby  postępowanie  warunkowo  umorzyć.  Przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego
oznacza,  że  w  tym  wypadku  akt  oskarżenia  wnoszony  jest  przez  właściwy  organ,  w  tym  wypadku
prokuratora, a nie z oskarżenia prywatnego i poprzez osobę pokrzywdzoną danym przestępstwem, gdyż w
tym wypadku przyjmuje się, iż pokrzywdzonym danym przestępstwem jest państwo, czyli naruszono pewne
reguły  prawa  publicznego.  Powiedziała,  że  kwestie  umyślności  przestępstwa  definiuje  art.  8  kodeksu
karnego, zaś zgodnie z tą definicją  przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Zbrodnię można popełnić
tylko umyślnie, a występki można z kolei nieumyślnie tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Oznacza to, iż
przepis  który  typizuje  znamiona  danego  czynu  zabronionego  będącego  występkiem  powinien  wyraźnie
wskazywać  w  swej  treści,  iż  można taki  występek  popełnić  nieumyślnie.  Jeżeli  w treści  przepisu,  który
wskazuje jakie są znamiona czynu zabronionego brak tego wskazania przyjmuje się, że taka jest wykładnia
tego pojęcia,  iż  dany czyn  zabroniony został  popełniony umyślnie.  Zwróciła  uwagę,  że  osoba,  która  w
związku z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw pozyskuje środki finansowe lub wartości
niepieniężne na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów podlega grzywnie od tysiąca do stu tysięcy
złotych. Zwróciła uwagę, że w tym konkretnym przypadku rada przed podjęciem uchwały powinna umożliwić
radnemu złożenie wyjaśnień, gdyż obliguje ją do tego przepis  art. 190 ust. 3. Dopiero po przedstawieniu
takiej możliwości – nie oznacza to jednak, że zainteresowany radny jest zobowiązany do skorzystania z tej
możliwości ( wyjaśnień), gdyż może odmówić złożenia wyjaśnień lub nic nie powiedzieć, Rada podejmuje
uchwałę.  Ważne  jest   jednak  z  formalnego  punktu  widzenia,  aby  takie  prawo  mu  zagwarantować.  Po
stworzeniu tej  możliwości  Rada podejmuje uchwałę.  W przypadku tej  uchwały ustawodawca przewidział
szczególny  tryb  odwoławczy  regulowany  przepisem  art.  191  –  od  uchwały  rady  zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego w terminie siedmiu dni od dnia jej doręczenia. W
tym wypadku obowiązuje bardzo szczególny tryb zaskarżenia tej uchwały, ponieważ może to uczynić tylko
radny, co do którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu i  tym środkiem odwoławczym jest odwołanie do
sądu okręgowego składane w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia uchwały.  Z mocy przepisu art.  191
       ust. 2 wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego
odwołanie. Ostatnią kwestią prawną jest art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym  - zgodnie z tym
przepisem radny nie może brać  udziału w głosowaniu, jeżeli  dotyczy to jego interesu prawnego. Interes
prawny oznacza,  iż  w danej  konkretnej  sprawie  radny jest  zainteresowany wynikiem uchwały,  albowiem
wpływa ona w sposób znaczący na jego sytuację  prawną.  W takim wypadku powinien wyłączyć  się  od
udziału w głosowaniu.                                                                                                                                 
 
Ad. 3b
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że poza zawiadomieniem o XVI sesji Rady
Powiatu, radny p. P. Cybułka otrzymał pismo w którym został poinformowany o przysługującej możliwości
złożenia wyjaśnień.  Przeprosił  za błąd w piśmie polegający na pomyłce w zapisie artykułu zamiast  190
zapisane zostało 19.
 
Radny p. P. Cybułka  - powiedział, że zwykle występował w sprawie czyjejś, ważnej, istotnej, w sprawie
dotyczącej grupy ludzi, sprawy interesu publicznego obywatela jego wyborcy. Dzisiaj przyszło mu po raz
pierwszy występować w swoim imieniu, dlatego pominie moment, w którym być może powinien powiedzieć o
swoich zasługach, błędach oraz  o niedoskonałości prawa i innych kwestiach związanych z sytuacją która
doprowadziła  Go  do  tej  sprawy.  Zasugerował,  że  wiele  jest  rzeczy  przykrych  które  każdy  musi  sobie
przeanalizować  i  zrobić  podsumowanie  we  własnym  sumieniu.  Powiedział,  że  wszyscy radni  posiadają
mandat społeczny, czyli pochodzą z wyboru. Prawo wyraźnie mówi w ordynacji wyborczej, że akt wyborczy
trzeba przeprowadzić zgodnie z prawem. Decyzje w formie uchwały podejmuje rada a wiec ciało wywodzące
się z wolnych nie obciążonych instrukcjami wyborców, grup nacisku, bądź grup lobbingu. Powiedział,  że
każdy radny z  własnej  i  nieprzymuszonej  woli  dysponuje  swoim mandatem, dając  temu wyraz w akcie
głosowania.  W  tym  konkretnym  przypadku  ustawodawca  pozostawił  radnym,  a  tym  samym  i  radzie
dokonanie oceny czynu radnego umożliwiając Mu wystąpienie i udzielenie radnym potrzebnych wyjaśnień.
Można  to  rozumieć,  iż  poszczególni  radni  jak  też  rada  może  w  tej  sprawie  mieć  inne  własne  zdanie
niekoniecznie  zbieżne  ze  stanowiskiem  sądu,  który  sprawę  rozpatrywał  (bo  nie  jest  sądem  lub
ustawodawcą). Ustawodawca poszedł jeszcze dalej nie mówi nigdzie, jakie konsekwencje grożą radzie w
przypadku kiedy nie zostanie podjęta uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu. Tak więc dopuszcza, choć
nie jest  to zapisane wprost inne stanowisko rady np. nie podejmującej  uchwały o wygaśnięciu mandatu
radnego. Stwierdził, że właśnie o takie stanowisko prosi radnych.
 
Radca prawny p. A.  Miera – Spyra –  stwierdziła, że kwestie dotyczące konsekwencji niepodejmowania
uchwały  o  wygaśnięciu  mandatu  radnego  ustawodawca  uregulował.  Podstawą  prawną  do  dalszych
czynności  w  takiej  sytuacji  jest  przepis  art.  85a  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  –  zgodnie  z  tym
przepisem, jeżeli właściwy organ powiatu – rada powiatu - wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów
m.in.  art.  190 ust.  2  i  6  ustawy ordynacja  wyborcza do rad  gmin,  powiatów i  sejmików województw w
zakresie  dotyczącym  odpowiednio  wygaśnięcia  mandatu  radnego nie  podejmuje  uchwały,  to  wojewoda



wzywa organ powiatu ( tutaj: radę) do podjęcia odpowiedniego aktu (uchwały) w terminie 30 dni. W razie
bezskutecznego upływu tego terminu, wojewoda po powiadomieniu ministra właściwego ds. administracji
publicznej  wydaje  zarządzenie  zastępcze.  Zarządzenie  zastępcze  ma  taki  skutek  prawny  jak  uchwała.
Zarządzenie  zastępcze  jako  forma  rozstrzygnięcia  organu  nadzorczego  podlega  zaskarżeniu  do  sądu
administracyjnego. Jednak nie ma „próżni prawnej” w tym wypadku i jeżeli nie dochodzi do podjęcia uchwały,
to nie oznacza to, że nie następują żadne inne dalsze skutki prawne.
 
Ad. 3c
Radna  p.  E.  Cogiel  –zasugerowała,  że  zastanawiała  się  czy  w  tej  sprawie  zabrać  głos,  jednak  już
kilkakrotnie na tej sali popełniła błąd, a mianowicie był to błąd zaniechania komentarza do pewnych rzeczy.
W związku z powyższym uznała, że dzisiaj  tego błędu nie popełni.  Powiedziała,  że chciałaby uzupełnić
pewne informacje, które dotyczą nieprzyjemnej dla osób kandydujących z KWW PRDL sprawy. Sprawy o
których mowa toczą się od maja ubiegłego roku. W maju ubiegłego roku ( po sesji) radni którzy weszli w
skład  rady  z  ramienia  KWW  PRDL  zostali  poinformowani  przez  radnego  p.  P.  Cybułka  o  tym,  że
sprawozdanie  finansowe  KWW  PRDL zostało  przez  Komisarza  Wyborczego  odrzucone.  Wszyscy  byli
zaskoczeni  i  chcieli  się  ze  sprawą  zapoznać.  Następnie  czekali,  że  w  kolejnym  miesiącu  pojawią  się
dodatkowe informacje, ale się nie pojawiły. W sierpniu sprawa toczyła się dalej, gdyż powiedziano im, że
zostało  skierowane do komisarza  wyborczego  odwołanie,  jednak  należy liczyć  się  z  faktem, jako  radni
wywodzący się z tego komitetu wyborczego solidarnie odpowiadają za niedociągnięcia finansowe i należy
liczyć się z faktem, iż kwotę ponad 7600 złotych będzie trzeba zwrócić. W związku z tym, że w sierpniu 2007
roku nie mieli informacji o tym jak zostało potraktowane odwołanie i nie mogli się dowiedzieć od radnego p.
P. Cybułka kto ostatecznie wchodził w skład komitetu wyborczego, dlatego zdecydowali się skierować pismo
do  komisarza  wyborczego,  aby  powiedział  w  jakim  stanie  jest  sprawa,  kto  rzeczywiście  ponosi
odpowiedzialność,  a przede wszystkim kto był  w składzie komitetu wyborczego. Poinformowała, że duże
było ich zdziwienie jak dowiedzieli się, że p. P. Cybułka w składzie tegoż komitetu wyborczego nie było, nie
był  także pełnomocnikiem finansowym komitetu. W związku z tym z inicjatywy Jej  i  radnej  p. J.  Otawa
postanowili zebrać wszystkie zainteresowane osoby, czyli członków komitetu wyborczego, radnych którzy nie
byli członkami ale weszli w skład Rady Powiatu, a także odszukali pełnomocnika finansowego, gdyż sprawa
była zbyt poważna, aby płacić i nie wymagać wyjaśnień. W momencie, kiedy nadeszło orzeczenie komisarza
wyborczego, to ono wskazywało które kwoty zostały zakwestionowane. Wśród różnych kwot nie było ani Jej
kwoty,  ani innych radnych, czyli  każdy z nich swoje kwestie uregulował.  Natomiast była m.in. wpłata na
nazwisko Cybułka – zakwestionowane środki opiewały na kwotę około trzech tysięcy złotych. W związku z
tym, że ustawa mówiła także o tym, że należy spłacić solidarnie wspomnianą kwotę, członkowie komitetu
zastanawiali  się  co to znaczy solidarnie. Z wyjaśnień  prawnika nie wynikało, że solidarnie to znaczy po
równo, co sugerował radny p. P. Cybułka. W związku z tym zaczęli się zastanawiać jak to spłacić. Osoby
które  zostały  radnymi  spłaciły  zakwestionowaną  kwotę  w  wysokości  ponad  7600  złotych  na  początku
października 2007 roku. Dlatego nasuwa się pytanie następującej treści – jak to się stało, że przed sądem
stanął lider PRDL, który jednak nie był ani pełnomocnikiem finansowym, ani pełnomocnikiem wyborczym, ani
nawet członkiem komitetu wyborczego, nie był także przewodniczącym klubu radnych, bo klub radnych w
momencie wyborów nie istniał. Zasugerowała, że za sam fakt liderowania nikt nikogo nie osądza, ani nie
wydaje wyroków. Radni którzy kandydowali z list PRDL uważali sprawę za zakończoną  3 października 2007
roku,  bo z  taką  data zakwestionowana kwota została wpłacona i  przepadła na rzecz skarbu państwa -
wpłacona w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śląskim. Powiedziała, że ta sprawa nie przyniosła chluby
żadnemu z nich i powodowała ich zdenerwowanie od maja ubiegłego roku i nikt nie poszedł z tym do prasy,
nikt także nie wystąpił  z oskarżenia publicznego przeciwko radnemu p. P. Cybułce i  za swoje kampanie
zapłacili dwa razy. Pozwoliła sobie na kilka słów polemiki z tym co ukazywało się w prasie, a co mówił p. P.
Cybułka.  Mówił  w  „Dzienniku Zachodnim”  -  wypowiedź  cytowana z  dnia  18.01.2008r.  – że szkodliwość
społeczna czynu jest żadna – być może, ale ona też jest członkiem społeczeństwa podobnie jak inni radni z
komitetu wyborczego PRDL i oni na ten temat mogą mieć inne zdanie, gdyż zapłacili mimo, że żadna była
ich odpowiedzialność. Po drugie: pojawiła się informacja w prasie - zacytowała wypowiedź radnego p. P.
Cybułki  „że nie  występuje  z problemami partyjnymi,  ale z  problemami zwykłych  mieszkańców”.  Dlatego
zapytała czy ktoś z radnych występuje z problemami partyjnymi? Ona nie, gdyż nie jest członkiem partii i nie
zamierza nim być. Być może odnosi się to do części radnych. Tego typu wypowiedzi są wypowiedziami, z
którymi nie może się zgodzić. Stwierdziła, że to, iż drogi radnych którzy weszli do Rady z ramienia KWW
PRDL w pewnym  momencie  się  rozeszły,  to  inna rzecz.  Jednak  są  sprawy,  które  należy wyjaśniać  od
początku do końca. Powiedziała, że na początku kadencji radny p. P. Cybułka bardzo krytykował wysokość
diet,  ona  też  nie  była  za  ich  podwyższeniem,  ale  od  momentu  wyroku,  o  którym  nie  wiedzieli  –  od
października – radny p. P. Cybułka te diety pobiera. Zapytała czy radny p. P. Cybułka zamierza je zwrócić?
Stwierdziła, że to dla niej sytuacja bolesna, ale nie popełni kolejny raz błędu zaniechania, bo komentarze
które ukazują się w prasie nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny.
 
Radna p. K. Smuda  – powiedziała, że przed chwilą padły bardzo mocne słowa, ale ona jest radną i nie
pochodzi z komitetu wyborczego PRDL a poznała radnego p. P. Cybułka przez rok współpracy w Radzie.



Stwierdziła,  że  osobliwy  to  przypadek,  niecodzienny  i  rzadki  kiedy  radnym  przychodzi  głosować  nad
projektem uchwały dotyczącym wygaśnięcia mandatu radnego i to radnego który trzykrotnie został wybrany
przez swoich wyborców i  obdarzony zaufaniem. Powierzona została mu funkcja reprezentowania ich na
szczeblu powiatowym. Stwierdziła,  że najtrudniejsze głosowanie  następuje wówczas, gdy głosuje się  na
konkretną osobę i to radni w pewnym stopniu decydują o jej dalszym losie. Zasugerowała, że nie po raz
pierwszy  dokonują  w  ciągu  roku  takiego  głosowania.  Osobiście  ciężko  przeżyła  moment  odwołania
Sekretarza  Powiatu  -  jego  skupienie  niepewność,  smutek  na  twarzy  odzwierciedlały  dokładnie  jej  stan
psychiczny. Stwierdziła, że znała Go tylko miesiąc ale nie zawahała się by zagłosować przeciw odwołaniu.
Jest to związane z faktem, iż sama osobiście przeżyła podobną sytuację i mimo, że upłynęło pięć lat do tej
pory prześladuje ją niewymowna cisza, pochylone głowy radnych i rozbiegane oczy jakby ogarniał ich wstyd
z podejmowanej  decyzji,  a także wewnętrznej  walki  między spełnieniem obowiązków wobec grupy, a po
prostu ludzkim podejściem do osoby. Zapewniła, że nie jest to przyjemna chwila dla żadnej ze stron, gdyż u
każdego pozostaje zadra. Zasugerowała, że łatwo podnieść rękę nieraz bez większego zastanowienia, ale
trudniej znieść skutek wyrządzonej szkody. Stwierdziła, że jej wypowiedź należy potraktować jako apel, aby
jeszcze raz w spokoju i rozwadze przemyśleć  sposób głosowania i zagłosować  tak, by być  całkowicie w
zgodzie z własnym sumieniem i by nie prześladowały ich ani przez moment chwile niepewności i fakt, iż to
oni przyczynili się do wywołania poczucia niesprawiedliwości, czy też braku uznania. Ale jest realistką,  a
sprawa jest nie tylko osobliwa, ale wręcz przesądzona. Według niej sprawę tę można rozpatrywać w dwóch
aspektach – prawnym i moralnym. Stwierdziła, że zapoznała się z wykładnią ustaw i zarządzeń ale nie jest
prawnikiem,  a  przed  chwilą  padło  pytanie,  że  o  wygaśnięciu  mandatu  kiedy  Rada  nie  podejmie  takiej
uchwały, to sprawą zajmuje się instancja wyższa. Zapytała czy oni radni nie mogą być solidarni i wystąpić po
stronie ich kolegi radnego, gdyż każda grupa społeczna tak czyni. Oświadczyła, że będzie głosowała przeciw
projektowi, gdyż z zawodu jest nauczycielem a nauczyciele potrafią się kłócić i sprzeczać ale kiedy jest to
konieczne to potrafią być solidarni, a wśród radnych sporo jest nauczycieli i myśli, że podzielają jej pogląd
Powiedziała,  że  błędem  naszego  radnego  p.  P.  Cybułka  była  wpłata  pewnej  kwoty  na  konto  komitetu
wyborczego po ustalonym terminie. Stwierdziła, że nie chciałaby bagatelizować przestępstwa, ale według
niej kara jest w tym przypadku niewspółmierna do winy. Nie wiemy także z jakiego powodu się to stało –
może był  to  czyn nie spowodowany jego winą  i  trudno nam osądzać.  Zasugerowała,  że uciążliwe  było
dokonywanie wpłat w tym okresie. Radny p. P. Cybułka dokonał wpłaty, ale nic nie sprzeniewierzył, nic nie
ukradł i nic nie sfałszował, a z polskim prawem ma się tak jak z pajęczyną „muchy nie przepuści ale wróbel
przeleci”.  Stwierdziła,  że  radny p.  P.  Cybułka  miał  po  prostu  pecha,  gdyż  taka  sytuacja  może  spotkać
każdego z radnych. Stwierdziła, że radnego p. P. Cybułka wybrali wyborcy dużą  ilością głosów, a z jego
komitetu wyborczego PRDL aż sześciu ludzi weszło w skład Rady Powiatu, a pięciu z nich pełni znaczące
funkcje w Radzie. Z ww. komitetu został wybrany burmistrz miasta i jest to powód do dumy. Natomiast radny
p. P. Cybułka został szeregowym radnym i najaktywniej reprezentuje interesy swoich wyborców w Powiecie i
jest ciekawą i  cenioną  osobowością,  a dotychczasowe jego wystąpienia na posiedzeniach Rady Powiatu
nadawały kolorytu sesji i pozbawiały monotonii. Zasugerowała, że mimo wszystko, mimo całej paranoi nie
powinien tracić wiary i z ufnością patrzeć w przyszłość „nawet dziś” tak jak On to potrafi, bo ludzie naprawdę
są dobrzy mimo wszystko. Nawet ci którzy dziś  wydają się być  przeciwnikami, ale i ci którzy ufają Jego
osobie  i  oczekują  Jego porady,  słowa otuchy,  Jego muzyki,  jak  nawet  ci  strajkujący górnicy w Kopalni
„Budryk”.  Ażeby nie zatracił  odwiecznych wartości jakimi  są  wiara i  nadzieja podarowała radnemu p. P.
Cybułce płytę radomskiego zespołu IRA i zadedykowała nagranie – Londyn 18.15, a ta piosenka będzie mu
przypominała, że zawsze jest wyjście mimo wszystko.
 
Radny p. P. Cybułka  – podziękował radnej p. K. Smuda za słowa otuchy. Odniósł się do wypowiedzi radnej
p. E. Cogiel i  na pytanie o nieznajomość  składu komitetu wyborczego stwierdził, iż świadczy to o braku
zainteresowania wyborami i sposobem ich organizowania. Zwrócił się z pytaniem, że o taką rzecz trzeba
było zapytać się Komisarza Wyborczego, a przecież wszyscy znają jego adres. Stwierdził, że nie wszyscy
dokonywali wpłat tak jak trzeba i takiej wpłaty nie dokonał radny p. P. Sobala i stąd ta cała historia, ponieważ
te pieniądze musiały być wpłacone, oczywiście były tam również i jego środki i musiały być wpłacone po dniu
wyborów. Powiedział, że jeśli chodzi o sformułowanie żadna szkodliwość czynu, to jest to cytat z wniosku
prokuratora  do  sądu  o  warunkowe  umorzenie  postępowania.  Powiedział,  że  cytowane  w  prasie  słowa
„problemy partyjne” nie są jego, a nie autoryzuje artykułów. Stwierdził, że wszyscy wiedzieli w październiku o
toczącej się sprawie w przypadku jego osoby, wiec wyrok kiedyś musiał zapaść. Nie był jednak zobowiązany
o tym informować, gdyż nie przyszłoby mu do głowy, że takie są skutki prawne tego wyroku.
 
Ad. 3d
Przewodnicz ący Komisji Organizacyjno - Prawnej p. J. Żywina  – powiedział, że przypadł mu w udziale
smutny obowiązek, ale został do tego zobowiązany przez Komisję. Stwierdził, że omawiana sprawa dotyczy
całej Rady Powiatu i niezależnie od tego jaką decyzję Rada podejmie to jest to dla niej strata. Jednak należy
pamiętać o tym, że wszystkich radnych obowiązują przepisy przestrzegania prawa i w tej sprawie są mało
elastyczne.  Powiedział,  że  projekt  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Powiatu



Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki z dnia dzisiejszego stanowi    załącznik nr 4   do protokołu z  
obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego,  a radni otrzymali  w trakcie obrad sesji.  Zgłosił  do
omawianego projektu uchwały następujące autopoprawki:
- w tytule projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana
Piotra Cybułka należy skreślić wyraz „Rady”,
- w preambule projektu uchwały, gdzie Komisja wskazuje na odpowiednie przepisy prawne, należy dopisać
po wyrazie „w związku z art.190 ust. 1 pkt 3” „oraz art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.” – jest to
artykuł, który w tym przypadku daje możliwość radnemu odwołania się,
-  w § 1 powinien brzmieć  „stwierdza się  wygaśnięcie mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana
Piotra Cybułka z powodu utraty prawa wybieralności”,
- dodaje się § 3, który powinien brzmieć „na powyższą uchwałę zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Gliwicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały”. Natomiast obecny §
3 byłby § 4.
Powiedział,  że Komisja Organizacyjno – Prawna dwukrotnie zajmowała się  tą  sprawą  i  były wątpliwości
związane  z  uzasadnieniem,  jest  to  jednak  pomocnicza  treść  do  uchwały.  Komisja  zaproponowała
następujące  uzasadnienie  „w  związku  z  utratą  prawa  wybieralności  przez  Pana  Piotra  Cybułkę  wobec
którego  wydano  prawomocny  wyrok  warunkowo  umarzający  postępowanie  w  sprawie  popełnienia
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego (potwierdzony odpisem z KRK) z mocy prawa następuje
wygaśnięcie Jego mandatu. Rada Powiatu stwierdza wygaśnięcie mandatu w drodze uchwały”.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że radnym został dostarczony nowy projekt
uchwały. Zaapelował do radnego p. P. Cybułka, aby nie brał udziału w głosowaniu, gdyż zgodnie z art. 21 pkt
7 ustawy o samorządzie powiatowym „radny nie może brać  udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego
interesu prawnego”.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułka. W głosowaniu udział wzięło
udział  26  radnych.  Radny  p.  Piotr  Cybułka  nie  brał  udziału  w głosowaniu  nad  uchwałą. Za  podjęciem
uchwały głosowało 18 radnych,4 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała Nr XVI/188/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra
Cybułka    została  podjęta  i  stanowi    załącznik           nr  5   do protokołu z obrad XVI sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – stwierdził, że nie wie czy radny p. P. Cybułka skorzysta z trybu
odwoławczego i mogą to być ostatnie obrady w tym składzie, dlatego podziękował radnemu p. P. Cybułce za
długoletnią  pracę  i  współpracę  w  samorządzie  powiatowym,  a  jeżeli  złoży  odwołanie  i  niezawisły  sąd
przywróci Go do pełnienia mandatu będzie mu miło Go ponownie powitać. 
 
Ad. 4
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 20 radnych. Za przyjęciem
głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr XV/08 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 17 stycznia 2008r. został przyjęty.
 
Ad. 5
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 6   do protokołu     z obrad  
XVI sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego.  Informacja o przetargach stanowi    załącznik  nr  7   do  
protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 6
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym
wpłynęła jedna interpelacja w sprawie przyszłości Pałacyku Myśliwskiego w Gorzycach złozona przez radną
p. E. Cogiel.
 
Radny p. P. Cybułka  – skierował do Rady Powiatu dwa zapytania:
- zapytał czy jest prawda, że Powiat Wodzisławski zwrócił milion złotych z tytułu niewykorzystanych środków



z Unii Europejskiej na realizację projektu Equal?
- zapytał w imieniu młodzieży z Wodzisławia Śl. dlaczego grupy niezorganizowane nie mogą ćwiczyć i grać
na boisku przy ZST, czy jest to własność Powiatu?
 
Ad. 7 
W tym punkcie radni nie zabrali głosu.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym
dopóki prawomocnie nie wygaśnie mandat radnego p. P. Cybułki mimo stwierdzenia przez Radę Powiatu
wygaśnięcia mandatu radny ma prawo brać udział w głosowaniu. Ponadto powiedział, że Prezydium Rady
będzie  odnotowywało  jak  radny  p.  P.  Cybułka  głosował,  gdyż  w  przypadku  gdyby  w  głosowaniu  nad
projektami uchwał głos radnego p. P. Cybułki był ważący, a Wojewoda miałby zastrzeżenia, to świadkowie
będą mogli zeznać jak radny głosował.
 
Ad. 8
Sprawozdanie Starosty Powiatu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi   załącznik nr 8   do  
protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9a
Projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  Miastu  Rydułtowy  do  wykonania  uprawnienia  zarządcy  dróg
powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 9   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinie  Komisji  Infrastruktury  i
Drogownictwa oraz Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  go
głosowania projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonania uprawnienia zarządcy
dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy. W głosowaniu wzięło udział
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XVI/189/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy do
wykonania  uprawnienia  zarządcy  dróg  powiatowych  położonych  w  granicach  administracyjnych  Miasta
Rydułtowy została  podjęta   i  stanowi    załącznik  nr  10   do  protokołu    z obrad XVI sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9b
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 (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana
10  wraz  z  uzasadnieniem      stanowi    załącznik  nr  11   do  protokołu    z obrad  XVI sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  go
głosowania  projektu  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 (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej
w Radlinie przy ul. Orkana 10. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
1 był przeciwny, a głosów wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XVI/190/2008  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 (audiometr) w Przychodni
Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 została podjęta i stanowi    załącznik nr 12   do protokołu    z  
obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9c
Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego



publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 wraz z
uzasadnieniem  stanowi    załącznik     nr  13   do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  go
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie
przy ul. Orkana 10. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 był
przeciwny, a głosów wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XVI/191/2008  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  Poradni  Medycyny  Pracy  w  Przychodni
Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 została podjęta i stanowi    załącznik nr 14   do protokołu    z  
obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9d
Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego
na likwidacji Działu (pracowni) Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 wraz
z  uzasadnieniem  stanowi   załącznik     nr  15   do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Organizacyjno – Prawnej są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  go
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”  polegającego  na likwidacji  Działu  (pracowni)  Fizjoterapii  w  Przychodni  Specjalistycznej  w
Radlinie przy ul. Orkana 10. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1
był przeciwny, a głosów wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XVI/192/2008  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  Działu  (pracowni)  Fizjoterapii  w  Przychodni
Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10 została podjęta i stanowi    załącznik nr 16   do protokołu    z  
obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9e
Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane obiektów      wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego  
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  17    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Wobec braku głosów w dyskusji  Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że
opinie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów  wpisanych do
rejestru zabytków znajdujących się  na terenie powiatu wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło  udział  25
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XVI/193/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  obiektów      wpisanych  do  rejestru  zabytków  
znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego została podjęta i stanowi   załącznik nr 18   do protokołu  



z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9f
Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ulicy      Orkana  
23, wchodzącego      w      skład      Zespołu         Szkół         Ponadgimnazjalnych      im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy  
ulicy Orkana 23 wraz uzasadnieniem stanowi    załącznik  nr  19    do protokołu    z obrad XVI sesji  Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu oraz Komisji Organizacyjno - Prawnej są pozytywne. Ponadto zapoznał radnych z postanowieniem w
powyższej sprawie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach stanowiące  załącznik nr 20  do protokołu z
obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy
ulicy  Orkana 23, wchodzącego  w  skład  Zespołu   Szkół   Ponadgimnazjalnych  im. Sejmu Śląskiego w
Radlinie przy ulicy Orkana 23. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/194/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie likwidacji  szkoły  o nazwie Liceum
Ogólnokształcące  w  Radlinie  przy  ulicy      Orkana  23,  wchodzącego      w      skład      Zespołu         Szkół        
Ponadgimnazjalnych      im.  Sejmu  Śląskiego  w  Radlinie  przy  ulicy  Orkana  23  została  podjęta  i  stanowi  
załącznik nr 21   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9g
Projekt  uchwały w sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego punktu  w złotych,  stanowiącego podstawę  do
ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzin  w Wodzisławiu  Śl.  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik nr 22   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla
pracowników Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzin  w Wodzisławiu  Śl.  w  głosowaniu  wzięło  udział  25
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/195/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu
w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzin w Wodzisławiu Śl.
została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  23    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9h
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Centrum  Pomocy Rodzinie  w Wodzisławiu  Śląskim  wraz z  uzasadnieniem stanowi    załącznik  nr  24    do  
protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych.
Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała nr XVI/196/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego  pracowników  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wodzisławiu  Śląskim  została
podjęta i stanowi   załącznik nr 25   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .



 
Ad. 9i
Projekt  uchwały w sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego punktu  w złotych,  stanowiącego podstawę  do
ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników  Powiatowego  Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w
Wodzisławiu Śl.  wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 26    do protokołu    z obrad XVI sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla
pracowników  Powiatowego  Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w
Wodzisławiu Śl. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/197/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu
w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. została podjęta i stanowi    załącznik nr 27    do protokołu    z obrad  
XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9j
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w      Wodzisławiu      Śl.  wraz  z  
uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  28    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Wodzisławiu  Śl. W
głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
 
Uchwała nr XVI/198/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego  pracowników  Powiatowego  Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w
Rodzinie w      Wodzisławiu      Śl.  została podjęta i stanowi    załącznik nr 29    do protokołu    z obrad XVI sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9k
Projekt  uchwały w sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego punktu  w złotych,  stanowiącego podstawę  do
ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzycach wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 30   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla
pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzycach. W głosowaniu wzięło udział
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/199/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu
w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
ustalonego  przez  pracodawcę  dla  pracowników  Powiatowego  Ośrodka  Adopcyjno  -  Opiekuńczego  w



Gorzycach została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  31    do protokołu    z obrad XVI sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9l
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Ośrodka  Adopcyjno-Opiekuńczego  w  Gorzycach  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  32    do  
protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za
przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/200/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach została podjęta i
stanowi   załącznik nr 33   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9m
Projekt  uchwały w sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego punktu  w złotych,  stanowiącego podstawę  do
ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  ustalonego  przez  pracodawcę  dla
pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34
do protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych,  stanowiącego
podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla
pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.  W głosowaniu  wzięło  udział  24 radnych.  Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/201/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu
w  złotych,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego
ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach została podjęta
i stanowi   załącznik nr 35   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9n
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Domu Dziecka w Gorzyczkach wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 36   do protokołu   z obrad XVI  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Powiatowego  Domu  Dziecka  w  Gorzyczkach.  W  głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/202/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach została podjęta i stanowi   załącznik  
nr 37   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9o
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu
pomocy finansowej  przez Gminę  Gorzyce z przeznaczeniem na realizację  zadania pod nazwą  „Budowa
pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul. Raciborskiej 48 w Gorzycach”



wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  38    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie Komisji Zdrowia (…) oraz
Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  udzielenie  Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania pod
nazwą „Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul. Raciborskiej
48 w Gorzycach”. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/203/208 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o
udzielenie Powiatowi  Wodzisławskiemu pomocy finansowej  przez Gminę  Gorzyce z przeznaczeniem na
realizację  zadania  pod  nazwą  „Budowa  pochylni  przeznaczonej  dla  osób  niepełnosprawnych  w
nieruchomości przy ul. Raciborskiej 48 w Gorzycach” została podjęta i stanowi   załącznik nr 39   do protokołu  
z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9p
Projekt uchwały w sprawie zmiany         uchwały         Nr XIV/165/2007         z         dnia      20      grudnia 2007 r.  w sprawie  
budżetu Powiatu Wodzisławskiego      na 2008 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 40   do protokołu  
z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  opinie  Komisji  Infrastruktury  i
Drogownictwa oraz Komisji Budżetu i Finansów są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007   z   dnia  20  grudnia 2007 r. w
sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2008  rok.  W  głosowaniu  wzięło  udział  26  radnych.  Za
przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/204/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany         uchwały         Nr XIV/165/2007        
z         dnia      20      grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego      na 2008 rok została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 41   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9q
Projekt  uchwały  w sprawie  złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Gliwicach na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/643/2/07 wraz z
uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  42    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinia Komisji  Organizacyjno -
Prawnej jest pozytywna.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w
Gliwicach  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  8  stycznia  2008  roku  nr
NP/II/0911/643/2/07. w głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/205/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia
2008 roku nr NP/II/0911/643/2/07 została podjęta i stanowi   załącznik nr 43   do protokołu   z obrad XVI sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9r
Projekt  uchwały  w sprawie  złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Gliwicach na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/663/2/07 wraz z
uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  44    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.



 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinia Komisji  Organizacyjno -
Prawnej jest pozytywna.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w
Gliwicach  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  8  stycznia  2008  roku  nr
NP/II/0911/663/2/07. w głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/206/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia
2008 roku nr NP/II/0911/663/2/07 została podjęta i stanowi   załącznik nr 45   do protokołu   z obrad XVI sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9s
Projekt  uchwały  w sprawie  złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Gliwicach na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku nr NP/II/0911/660/2/07 wraz z
uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  46    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinia Komisji  Organizacyjno -
Prawnej jest pozytywna.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w
Gliwicach  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  8  stycznia  2008  roku  nr
NP/II/0911/660/2/07. w głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała Nr XVI/207/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia
2008 roku nr NP/II/0911/660/2/07 została podjęta i stanowi   załącznik nr 47   do protokołu   z obrad XVI sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9t
Projekt  uchwały  w sprawie  zmian w  Statucie  Powiatu  Wodzisławskiego  wraz z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik nr 48   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował,  że opinie Komisji  Rewizyjnej  oraz
Zarządu Powiatu są pozytywne.
 
Wobec  braku  głosów w dyskusji  Przewodnicz ący  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej  p.  J.  Żywina  –
poinformował, że Komisja Organizacyjno – Prawna przygotowała i przedłożyła radnym projekt uchwały w
sprawie zmian w statucie. Powiedział, że omawiany projekt uchwały po jego przyjęciu przez radę Powiatu
uporządkowuje  Statut  Powiatu  Wodzisławskiego  o  te  wszystkie  zmiany,  które  Komisja  uważała  za
konieczne, a które przez radnych były wskazywane. Ponadto zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały
w § 3  powinien brzmieć  -  „przyjmuje się  tekst jednolity statutu Powiatu Wodzisławskiego, który stanowi
załącznik nr 2”.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
zmian  w  Statucie  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  wzięło  udział  25  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Uchwała  Nr  XVI/208/2008  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Powiatu
Wodzisławskiego     została podjęta i stanowi   załącznik nr 49   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 9u
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok wraz z uzasadnieniem stanowi



załącznik nr 50 do protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinie wszystkich Komisji Rady
Powiatu oraz Zarządu Powiatu są pozytywne.
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że w
stosunku  do  wersji  pierwotnej  plan  pracy  był  opatrzony  słowem  „projekt”,  które  zostało  wykreślony.
Natomiast  pkt  17  po  autopoprawce  brzmi  „Analiza  funkcjonowania  placówek  oświatowych,  dla  których
Powiat  jest  organem prowadzącym i  dotującym.  W pozostałych  przypadkach słowo  informacja w planie
pracy zostaje,  gdyż  użycie tego słowa wynika z ustaw.  Ponadto odczytał  wniosek Komisji Budżetu i
Finansów,  który  stanowi    załącznik  nr  51    do  protokołu    z  obrad  XVI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego. W wyjaśnieniach poinformował, że nie jest jeszcze pewna informacja co dnia odbycia
się sesji uroczystych, czyli nadania imienia DPS w Gorzycach i 10 – lecia Powiatu Wodzisławskiego, jednak
na dzień dzisiejszy nie można jeszcze sprecyzować terminu tych sesji. Dlatego wprowadzenia tych sesji do
planu pracy rady spowodowałoby utrudnienia w przypadkach kiedy terminy uległyby zmianie.
 
Radny p. I. Serwotka  – stwierdził, że według niego w planie pracy tak ważny temat jak obchody 10 – lecia
Powiatu powinien się znaleźć. Temat ten nie był do tej pory poruszany na żadnej komisji Rady Powiatu ani
na sesji Rady.  Bowiem chodzi o to aby komisje w tych uroczystościach też mogły wziąć udział i Komisja
Edukacji,  Kultury  i  Sportu  wystąpiła  z  wnioskiem  do  zarządu  Powiatu,  aby  Komisja  miała  możliwość
zapoznania  się  z  planami  obchodów  10  –  lecia
Powiatu.                                                                                             
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
   
 
Starosta Powiatu p. J.  Rosół  – powiedział,  że rok 2008 nie jest rokiem obchodów 10 – lecia istnienia
Powiatu, gdyż Powiat Wodzisławski jako jednostka samorządu zaczęła istnieć od 1 stycznia 1999 roku. W
związku z tym rok 2009 będzie rokiem 10 – lecia istnienia Powiatu. Natomiast data 22.11.2008 rok wzięła się
z stąd, iż Starosta I kadencji w dniu 23.11.2008 roku odebrał akt nadania Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny p. M. Drosio  – zapytał czy nie byłoby właściwym, jeśli chodzi o obchody 10 – lecia istnienia Powiatu
Wodzisławskiego zaakcentować również fakt, iż w tym roku mija 90 – lat od odzyskania niepodległości. 
 
Radny p. I. Serwotka  – powiedział, że po wypowiedzi Starosty trudno sformułować wniosek i w związku z
tym  wycofał  wniosek  o  umieszczenie  w  planie  pracy sesji  uroczystej,  bowiem  rodzą  się  jeszcze  nowe
pomysły. Według niego nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby później  do planu pracy Rady Powiatu
wprowadzić już konkretny temat sesji uroczystej.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  wniosek  Komisji  Budżetu  i
Finansów przyjął, jednak nie został on uwzględniony.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok. W głosowaniu
wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było.
 
Uchwała Nr XVI/209/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
na 2008 rok   została podjęta i stanowi    załącznik nr 52    do protokołu    z obrad XVI sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9v
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego     
na 2008 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 53   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej do ww.
projektu uchwały oraz Zarządu Powiatu są pozytywne.
 
Radny p. I. Serwotka  – zasugerował, że jeśli chodzi o przedstawiony plan kontroli Komisji Rewizyjnej, to nie
jesteśmy w stanie przynajmniej częściowo jednostki organizacyjne i same Starostwo skontrolować. Dlatego



będzie  głosował  przeciwko  tak  przygotowanemu  planie  kontroli,  gdyż  według  niego  nie  trzeba  trzech
miesięcy, aby analizować zatrudnienie i wydatki za rok 2007 w jednej jednostce. Stwierdził, że skoro mamy
23 jednostki, to wynika, ze 23 lata będziemy potrzebować, aby do nich dotrzeć jest to termin zbyt odległy.
 
Radny p. J. Otawa  – powiedziała, ze nie ma zapisu, iż Komisja Rewizyjna w jednej kadencji Rady Powiatu
ma skontrolować wszystkie jednostki organizacyjne.
 
Wobec  braku  głosów w  dyskusji  Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  przystąpił  do
głosowania  projektu  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego  na  2008  rok.  W  głosowaniu  wzięło  udział  26  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24
radnych, 1 radny był przeciwny, a 1 wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Nr XVI/210/2008      Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji  
Rewizyjnej  Rady Powiatu Wodzisławskiego      na  2008 rok   została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  54    do  
protokołu   z obrad XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  na  zapytania  radnego  p.  P.
Cybułka dotyczące projektu Equal odpowiedź będzie udzielona na piśmie.
 
Naczelnik Wydziału O światy p. E. Glenc  – powiedziała, że w miesiącu grudniu 2007 roku Rada Powiatu
podjęła  uchwałę  w  sprawie  powołania  Powiatowego  Młodzieżowego  Ośrodka  Sportu  i  włączała  Go  w
struktury ZST i tą jednostką zarządza Dyrektor ZST. Ta uchwała w załączniku posiadała statut ww. Ośrodka,
w którym zostały określone zasady funkcjonowania, rekrutacji, organizowania zajęć. Statut mówi o tym, ze
zasady  korzystania  z  obiektu  określa  Dyrektor  w  drodze  zarządzenia  i  regulaminów  wewnętrznych.
Powiedziała, że grupy niezorganizowane bez uzgodnień z Dyrektorem nie mogą korzystać z obiektu.
 
Ad. 11
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – poinformował, że w okresie od 9 do 17 lutego br.
jego obowiązki będzie wykonywała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu p. E. Cogiel.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  zapoznał  radnych  z  następującymi  pismami  w
sprawie:
- Mistrzostw Śląska w piłce halowej,
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. w sprawie oświadczenia majątkowego radnego p. E.
Danielczyka i poinformował, ze w złożonym oświadczeniu nieprawidłowości nie stwierdzono.
Ponadto poinformował, że po dokonaniu analizy oświadczenia majątkowego p. E. Danielczyka on także nie
stwierdził żadnych braków. Informacja stanowi   załącznik nr 55   do protokołu   z obrad XVI sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. w sprawie oświadczenia majątkowego p. Z. Seemanna,
- Pana T. Szafranka do Rady Miejskiej w Radlinie dotyczącego Ośrodka „Bażanciarnia”,
-  Starosty Powiatu  Wodzisławskiego dotyczącego wydelegowania  dwóch radnych w związku z  upływem
kadencji,  do Komisji  bezpieczeństwa i  Porządku.  Pismo zostało skierowane do Komisji  Organizacyjno –
Prawnej,
- odpisem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział Gospodarczy w sprawie wpisu w rejestrze SP ZOZ w
Rydułtowach,
- harmonogramem posiedzeń komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Ponadto przedstawił  informację  dotyczącą  spotkań,  w których uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu w
okresie od ostatniej sesji.  Informacja stanowi    załącznik nr     56   do protokołu    z obrad XVI sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 10
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 16.50.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek
 
 
 


