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

w dniu 17 stycznia 2008 roku
 
 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 17 stycznia 2008 roku o godz. 16.00. Miejscem
obrad była sala Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 2.
 
Na wstępie Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przywitał zebranych, otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 22 radnych. Lista obecności radnych
stanowi   załącznik nr 1   do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  . 
 
Ad. 2
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  porządek  obrad sesji  został  dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.   Przedstawienie porządku obrad. 
3.   Przyjęcie protokołu z obrad  XIV sesji Rady Powiatu.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIV sesji.  
5.   Interpelacje i zapytania radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia  radnych.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr XLV/534/2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia            20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu
„Zasłużony dla ochrony p.poż Powiatu Wodzisławskiego”.

8.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.   Informacje bieżące. 
10.Zamknięcie  obrad XV sesji. 
 
Ad. 3
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu
Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady Powiatu można wnosić do momentu rozpoczęcia kolejnej
sesji.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. Obecnych na sali było 21 radnych. Za przyjęciem
głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr XIV/07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 grudnia 2007r. został przyjęty.
 
Ad. 4
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 2   do protokołu     z obrad  
XV sesji  Rady Powiatu  Wodzisławskiego.  Informacja  o  przetargach stanowi     załącznik  nr  3   do  
protokołu   z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 5
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  - poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła
żadna interpelacja.
 
Interpelacji i zapytań nie złożono.
 
Ad. 6
Wniosków i oświadczeń nie złożono.
 
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr XLV/534/2006 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla
ochrony p.poż  Powiatu Wodzisławskiego”  wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr     4   do protokołu    z  
obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że Komisja Organizacyjno – Prawna wydała
opinię pozytywną do ww. projektu uchwały.
 



Radca Prawny p. A. Marecki  – poinformował, że Wojewoda Śląski wystąpił do Sądu Administracyjnego o
stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego, która dotyczyła ustanowienia
medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż.  Powiatu Wodzisławskiego”.  Wojewoda nie skorzystał  ze swojego
uprawnienia, które mu przysługuje, czyli stwierdzenia nieważności uchwały do 30 dni, ale stało się to dopiero
po półtora roku od dnia podjęcia uchwały. Dokumenty jakie Wojewoda Śląski przytoczył przeciwko legalności
uchwały (wnosi o stwierdzenie jej niezgodności z prawem) są dwa. Według Wojewody Śląskiego przepis,
który powołany został w podstawie prawnej uchwały mówiący, iż do zadań Powiatu należy jego promocja nie
mógł być  samodzielną  podstawą  podjęcia tej  uchwały, gdyż  nie istnieje żadna ustawa szczególna, która
szczegółowo wymieniała by jakie są  konkretne zadania z zakresu promocji  należące do zadań  Powiatu.
Drugi dotyczy faktu, iż według Wojewody przyznany medal jest w istocie odznaką honorową, a jeśli chodzi o
odznaki honorowe, to obowiązuje ustawa o odznakach i mundurach, która przewiduje, iż odznakę honorową
może  ustanowić  tylko  samorząd  województwa.  Argumenty  te  nie  w  pełni  zasługują  na  uwzględnienie.
Faktem  jest,  iż  przepisy  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  wskazują,  iż  do  zadań  powiatu  należą  te
zadania, które zostały wymienione w art. 4, czyli m.in. promocja Powiatu o ile istnieje przepis szczególny.
Jednak w dotychczasowej praktyce nie było kwestionowane, że Powiat może wykonywać zdania w zakresie
swojej  promocji.  Zasugerował,  że  przyjęcie  argumentacji  Wojewody  powoduje,  że  Powiat  powinien
zaprzestać  jakiejkolwiek działalności promocyjnej i że ta działalność  jest nielegalna, gdyż  nie ma ustawy
szczególnej która mówiła by, jak tę promocję należy prowadzić. Powiedział, że można przytoczyć argumenty,
iż  w  przepisach  finansowych  dotyczących  klasyfikacji  budżetowej  jest  rozdział  promocja  jednostek
samorządu. Zasugerował, iż do roku 2001 tylko ustawa o samorządzie powiatowym zawierała możliwość
promowania powiatu, gdyż gmina nie miała takich zapisów w ustawie o samorządzie gminnym. Dodatkowym
argumentem  jest  to,  iż  w  Regulaminie  Organizacyjnym  Starostwa  Powiatowego  jest  komórka,  która
odpowiedzialna  jest  za  promocję  Powiatu,  a  Regulamin  jest  uchwalany przez  Radę  Powiatu  i  podlega
nadzorowi Wojewody. Jednak te zapisy nie były nigdy kwestionowane przez Wojewodę. Dlatego argument
Wojewody,  iż  promocja  nie  należy  do  zadań  Powiatu  wydaje  się  za  daleko  idący.  Ponadto  Wojewoda
stwierdził, iż medal jest to odznaka honorowa i nie uzasadnił tego. Stwierdził, iż dodatkowym argumentem
jest to, iż jeśli chodzi o definicję odznaki honorowej jest to wyróżnienie za zasługi położone w działalności
państwowej  lub  społecznej  dające  istotny  wkład  w  rozwój  całego  kraju,  rozwój  określonej  dziedziny
gospodarki, administracji państwowej lub województwa. Stwierdził, ze Wojewoda zbyt szybko przeszedł do
stwierdzenia, iż medal jest to odznaka honorowa. A skoro medal nie jest odznaką honorową,  to uchwała
Rady  Powiatu  nie  pozostałaby  w  sprzeczności  z  ustawą.  Zasugerował,  że  należy  jednak  liczyć  się  z
przegraną.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że Zarząd Powiatu wydał opinię pozytywną do
przedmiotowego projektu uchwały.
 
Radny p. J.  Żywina  –  stwierdził,  iż  radni  Powiatu Wodzisławskiego powinni  wystąpić  z przedmiotowym
projektem uchwały, gdyż jest dużo argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem. Chodzi także o
nadanie kilkudziesięciu osobom tego medalu jest to bowiem promocja Powiatu.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z
dnia  20  kwietnia  2006  roku  w  sprawie  ustanowienia  medalu  „Zasłużony  dla  ochrony  p.poż  Powiatu
Wodzisławskiego”. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  w  związku  faktem,  iż  głosowanie  budziło  uzasadnione
wątpliwości  Przewodniczący  złożył  do  Rady  wniosek  o  reasumpcję  głosowania.  W  głosowaniu  nad
wnioskiem  Przewodniczącego  wzięło  udział  22  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  22  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  ponownie  do  głosowania  projektu  uchwały  w
sprawie  odpowiedzi  na  skargę  Wojewody  Śląskiego  na  uchwałę  Nr  XLV/534/2006  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony
p.poż  Powiatu  Wodzisławskiego”.  W głosowaniu  wzięło  udział  22  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  21
radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XV/187/2008 została podjęta i stanowi    załącznik nr     5   do protokołu    z obrad XV sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8
W związku z brakiem zapytań i wniosków, nie było na nie odpowiedzi.
 



Ad. 9
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – zapoznał radnych z następującymi pismami:
-  zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XIII/160/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie
ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego,
-  rozstrzygnięciem  nadzorczym  Wojewody  Śląskiego  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr
XIII/160/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu
„Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego,
-  zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XIII/161/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie
przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”,
-  rozstrzygnięciem  nadzorczym  Wojewody  Śląskiego  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały  Nr
XIII/161/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2007 r.  w sprawie przyznania medalu
„Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”,
-   pismo p.  Radnego Piotra Cybułka  zawierający wyrok  z dnia 28.09.2007 roku,  dotyczący Jego osoby.
Ponieważ  z  dostarczonych dokumentów nie  wynika,  czy wyrok  jest  prawomocny.  Przewodniczący Rady
poinformował, że zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wystąpienie do KRK o  informację dotyczącą p.
P. Cybułka. Stwierdził również, że do dnia dzisiejszego informacja z KRK nie wpłynęła. Dalsze czynności
uzależnił od otrzymanej informacji,
-  informacja  na  temat  Mistrzostw  Śląska  radnych  w  halowej  piłce  nożnej  nad  którymi  patronat  objął
Marszałek Województwa.
Ponadto przedstawił  informację  dotyczącą  spotkań,  w których uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu w
okresie  od  ostatniej  sesji.  Informacja stanowi    załącznik  nr     6   do  protokołu    z obrad XV sesji  Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 10
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 16.30.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


