
Protokół nr XIV/07 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 20 grudnia 2007 r.
 
 

Obrady sesji  poprzedził  występ świąteczny młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Wodzisławiu Śl.
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz. 12.00. 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 23 radnych, a w trakcie trwania sesji liczba radnych zwiększyła się
do 25.  Lista obecności radnych stanowi    załącznik nr 1   do protokołu  .  Przewodniczący Rady przywitał
również wszystkich zaproszonych gości. 
 
 
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 XIII sesji Rady Powiatu.
4.   Wstąpienie Pana Eugeniusza Danielczyka w skład Rady Powiatu Wodzisławskiego:

a)   podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia  31  lipca  1990  r.  (oświadczenia  lustracyjnego)  przez  kandydata  na  Radnego  Powiatu
Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka,

b)   podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Eugeniusza Danielczyka na miejsce Radnego Pana
Adama Gawęda w związku z wygaśnięciem mandatu, 

c)   ślubowanie Pana Eugeniusza Danielczyka. 
5.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIII sesji. 
6.   Interpelacje i zapytania radnych.
7.   Wnioski i oświadczenia radnych.
8.   Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok:

a)   wystąpienie Starosty Powiatu,
b)   opinia Komisji Budżetu i Finansów,
c)   opinia Składu Orzekającego RIO,
d)   podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.

9.   Przedstawienie planów pracy komisji stałych na rok 2008. 
10.        Przyjęcie „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok”:
a)   informacja  Starosty  na  temat  współpracy  Powiatu  Wodzisławskiego  z  organizacjami

pozarządowymi w 2007 roku,
b)   podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Powiatu  Wodzisławskiego  z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2008 rok”.

11.        Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)   zatwierdzenia  projektu  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008,
b)   zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 
c)   dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji
Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10, 

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

e)   dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”  polegającego  na
likwidacji Poradni Neurologicznej, 



f)    dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegających na likwidacji
Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego, 

g)   dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”  polegającego  na
likwidacji Poradni Endokrynologicznej, 

h)   wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Geriatrycznego będącego komórką
organizacyjną  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  działającego  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

i)     wyrażenia  opinii  o  czasowym  zaprzestaniu  działalności  Oddziału  Wewnętrznego  II  będącego
komórką  organizacyjną  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  działającego  pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

j)    zmiany Uchwały Nr XLVI/541/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej,  dla  których  Powiat  Wodzisławski  jest  organem  założycielskim,  za  I  półrocze  roku
budżetowego, 

k)   zmiany uchwały Nr L/623/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 października 2006 r. w
sprawie  utworzenia  Powiatowego  Specjalistycznego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

l)     utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

m) wyrażenia  zgody na zawarcie  przez Powiat  Wodzisławski  porozumień  z  Powiatem Poznańskim,
Powiatem Raciborskim, Miastem Gliwice, Miastem Zielona Góra, Miastem Rybnik, Miastem Żory,
Miastem  Jastrzębie  Zdrój  oraz  Miastem  Gorzów  Wielkopolski,  których  przedmiotem  będzie
organizacja  i  zasady  finansowania  kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  w  zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

n)   założenia placówki oświatowo – wychowawczej o nazwie Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu w
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Pszowskiej 92, 

o)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej, przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego
niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim,

p)   zmiany  uchwały  Nr  IV/55/2007  z  dnia  25  stycznia  2007r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2007 rok,

q)   wydatków  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego,  które  w  2007  r.  nie  wygasają  z  upływem  roku
budżetowego,

r)    złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  na  rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/593/2/07 z dnia 28 listopada 2007 roku,

s)   powołania  do  składu  Komisji  Organizacyjno–Prawnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  Pana
Eugeniusza Danielczyka,

t)    powołania do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana
Eugeniusza Danielczyka. 

12.        Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13.        Informacje bieżące. 
14.        Zamknięcie obrad XIV sesji. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zapytał czy ktoś z radnych ma propozycje zmian do porządku
obrad sesji Rady Powiatu. 
 
Radni  żadnych  uwag  ani  propozycji  do  porządku  obrad  nie  zgłosili,  w  związku             z  czym
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  Rada  będzie  obradowała  zgodnie               z  przedstawionym
porządkiem obrad.
 
 
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
głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 4 a)



 
• Projekt uchwały w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach  

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31  lipca  1990  r.  (oświadczenia  lustracyjnego)  przez  kandydata  na  Radnego  Powiatu
Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka, stanowiący   załącznik nr 2   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  podjęcie  tej  uchwały  wynika  z  ustawy
lustracyjnej, która weszła w życie 14 września br., a której wymóg jest taki, aby kandydat na radnego przed
wstąpieniem  w  skład  Rady  złożył  oświadczenie  lustracyjne.  Poinformował,  iż  takowe  oświadczenie
lustracyjne Pan Eugeniusz Danielczyk  złożył  w dniu 17 grudnia br.,  jest ono do wglądu w Biurze Rady.
Dodał, że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i Komisję
Organizacyjno-Prawną. Z kolei poprosił, aby radni nanieśli w tekście uchwały następujące poprawki: 
- w § 1 wykropkowane pole należy uzupełnić datą 17 grudnia 2007r.,
- w § 2 należy wykreślić słowo „oddziałowego” oraz słowa „właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
Pana  Eugeniusza  Danielczyka  tj.”,  a  jednocześnie  §  2  nadać  brzmienie:  „Przekazuje  się  niezwłocznie
oświadczenie lustracyjne do biura lustracyjnego Instytutu Pamięci  Narodowej  -  Komisji  Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie”.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XIV/163/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zło żenia  o świadczenia
dotycz ącego pracy lub słu żby w organach bezpiecze ństwa pa ństwa lub współpracy z tymi organami
w  okresie  od  dnia  22  lipca  1944  r.  do  dnia  31  lipca  1990  r.  (oświadczenia  lustracyjnego)  przez
kandydata  na  Radnego  Powiatu  Wodzisławskiego  Pana  E ugeniusza  Danielczyka    została  podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 3   do protokołu  .
 
 
Ad. 4 b)
 

• Projekt uchwały w sprawie     wstąpienia Pana Eugeniusza Danielczyka na miejsce Radnego Pana  
Adama Gawęda w związku z wygaśnięciem mandatu, stanowiący   załącznik nr 4   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Zarząd  Powiatu  i  Komisję  Organizacyjno-Prawną.  Poprosił  także  o  naniesienie
poprawki, wniesionej przez Zarząd Powiatu na Komisji Organizacyjno-Prawnej polegającej na tym, iż w ust.
2 numerację  w formie 2.1.,  2.2.,  2.3.  należy zastąpić  numeracją  1),  2),  3).  Poinformował,  że dysponuje
pismem Komisarza Wyborczego, który potwierdza ustalenia, iż Pan Eugeniusz Danielczyk jest kolejną osobą
z  listy  nr  21  która  uzyskała  największą  liczbę  głosów po  Panu  Adamie  Gawędzie.  Dysponuje  również
oświadczeniem  Pana  Eugeniusza  Danielczyka,  informującym  iż  nie  zrzeka  się  on  przysługującego  mu
mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego oraz że nie utracił prawa do wybieralności. Dodał, że także od
Burmistrza Miasta Pszowa uzyskał odpowiedź w sprawie P. Danielczyka, iż jest on zameldowany w Pszowie
 i że jego nazwisko figuruje w rejestrze wyborców Miasta Pszów. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/164/2007 Rady Powiatu  Wodzisławskieg o w sprawie wst ąpienia Pana Eugeniusza
Danielczyka na miejsce Radnego Pana Adama Gaw ędy w zwi ązku z wyga śnięciem mandatu   została  
podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 5   do protokołu  .
 
 
c)
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił p. Eugeniusza Danielczyka o złożenie ślubowania. 
 
P. E. Danielczyk  złożył ślubowanie radnego. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  stwierdził,  że  p.  E.  Danielczyk  jest  radnym  Powiatu
Wodzisławskiego i złożył mu gratulacje.  
 
Gratulacje radnemu p. E. Danielczykowi złożył również Burmistrz Miasta Pszowa p. M. Hawel.
 
 
Ad. 5
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji, które stanowi   załącznik     nr 6   do protokołu  ,   a także  informację na temat przetargów i
udzielanych zamówień publicznych, która stanowi   załącznik     nr 7   do protokołu  . 
 
 
Ad. 6
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna
interpelacja.
 
Radny p. J. Żywina  złożył następujące zapytania:

-       jaka  jest  przyczyna  zaniechania  podawania  w  sprawozdaniu  z  działalności  Zarządu  wysokości
przyznawanej premii dyrektorom ZOZ-ów w ujęciu procentowym, bo taka była praktyka od długiego
czasu, a na ostatnich kilku sesjach tego zaniechano,

-       odnośnie  udzielonych  przez  Zarząd  Powiatu  upoważnień  dla  Kierownika  Powiatowego
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz dla Kierownika Biura Rady
– jakie to były upoważnienia i do czego służą,

-       na czym polegały przeniesienia planowanych wydatków i na kogo je przeniesiono, o których mowa w
sprawozdaniu Zarządu Powiatu z posiedzenia w dniu 19.12.2007r. pkt. 3.

 
Radny p. P. Cybułka  złożył interpelację w sprawie wypowiedzenia pomieszczeń niepublicznym poradniom
specjalistycznym na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Interpelacja ta stanowi   załącznik nr 8   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 7
 
Wniosków i oświadczeń nie zgłoszono.
 
 
Ad. 8 a)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Starostę Powiatu o zabranie głosu.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  powiedział, że przedłożony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały w
sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008r. zawiera w szczególności:
1.   Plan dochodów budżetowych zamykający się kwotą 87.458.227zł.
2.   Plan wydatków budżetowych zamykający się kwotą 86.800.597zł.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 657.630zł. stanowi nadwyżkę w rozumieniu art. 168
ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005r.  
o  finansach  publicznych,  która  zostanie  przeznaczona  na  spłatę  rozchodów,  należnych  w  związku  z
zaciągniętymi  przez powiat  w  latach  ubiegłych  kredytami i  pożyczkami.  Prognozując stronę  dochodową
budżetu powiatu na 2008r. uwzględniono planowane wpływy z tytułu:
1.   należnych Powiatowi subwencji w kwocie 41.496.791zł.
2.   należnych Powiatowi dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 11.757.075zł.
3.   dochodów własnych w kwocie 32.974.811zł.
4.  środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.229.550zł.
Planowane dochody ujęto w podziale na bieżące i majątkowe. Plan wydatków budżetu Powiatu uwzględnia,
zgodnie z treścią art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetowe w podziale na
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:



1.   wydatków bieżących obejmujących:
a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b)   dotacje,
c)   wydatki  na  obsługę  długu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  obejmujące  koszty  związane  z

zaciągniętymi przez Powiat zobowiązaniami.
d)   wydatki  przypadające  do  spłaty  w  danym  roku  budżetowym  

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.
2.   wydatków majątkowych.
Ponadto  uchwała  budżetowa  zawiera,  stosownie  do  treści  art.  184  ustawy  
o finansach publicznych, plany finansowe obejmujące tzw. gospodarkę pozabudżetową jak i plany finansowe
będące w swej istocie uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków budżetowych takie jak:
1.   plany  przychodów  i  wydatków  powiatowych  funduszy  celowych,  

tj.  Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  oraz  Powiatowego  Funduszu
Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  
i Kartograficznym,

2.   plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
3.   plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych,
4.   plan dotacji z budżetu powiatu,
5.   plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

funduszu spójności,
6.   wieloletni program inwestycyjny.
Projekt budżetu powiatu został opracowany z zachowaniem zasady ostrożnego prognozowania dochodów.
Skutkiem przyjęcia takiego rozwiązania jest ustalenie planu wydatków budżetowych na realnym poziomie, co
pozwala -w perspektywie wygospodarowania dodatkowych przychodów w postaci nadwyżki budżetowej za
2007r.- spojrzeć z dozą optymizmu na sytuację finansową Powiatu w kolejnym roku budżetowym. Biorąc pod
uwagę powyższe poprosił w imieniu Zarządu Powiatu o rozpatrzenie projektu uchwały i przyjęcie przez Radę
budżetu Powiatu na 2008r.
 
 
Ad. 8 b)
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  Przewodniczącego Komisji  Budżetu  i  Finansów o
przedstawienie opinii o projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.
 
 
Przewodnicz ący  Komisji  Bud żetu  i  Finansów p.  M.  Kowalski  przedstawił  opinię  Komisji  o  projekcie
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 r. Opinia ta stanowi   załącznik nr 9   do protokołu  .
 
 
Ad. 8 c)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  Skarbnika Powiatu o przedstawienie opinii  Składu
Orzekającego RIO o projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 r.
 
Skarbnik  Powiatu  p.  M.  Rakowski  przedstawił  opinię  Składu  Orzekającego  RIO  o  projekcie  budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 r. Opinia ta stanowi   załącznik nr 10   do protokołu  .  
 
 
Ad. 8 d)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2008  rok,  stanowiący  
załącznik nr 11   do protokołu  . 

 
W dyskusji głos zabrali:
 
 
Radny p. J. Żywina  stwierdził, że wysłuchał wszystkich wystąpień w sprawie budżetu, a także wystąpienie
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów zawierające informację o opiniach wszystkich pozostałych
komisji. Natomiast zwrócił uwagę, iż na podstawie art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym taką opinię
do budżetu Powiatu zobowiązana jest także wydać  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Z tego właśnie
przepisu wynika to, że w sprawach oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na



terenie Powiatu do zadań Komisji należy opiniowanie projektu budżetu Powiatu. W związku z tym zapytał,
czy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała taką opinię, a jeżeli nie to dlaczego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poprosił o zabranie głosu w tej kwestii Przewodniczącego tej
Komisji, czyli Starostę Powiatu.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  powiedział, że Komisja nie wydała takiej opinii, nie było to przedmiotem jej
posiedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków o których wspomniał radny p. J. Żywina, to
jest kwestia dotacji celowej, o której już była mowa.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział,  że sprawa ta jest na tyle istotna, że należy się
poradzić radcy prawnego, czy nie wydanie tej opinii wstrzymuje procedurę uchwalania budżetu.
 
Mec. p. A. Du ży  powiedział, że nie ulega wątpliwości, iż przepis na który powołał się radny p. J. Żywina
nakłada na Komisję obowiązek wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu, jednak zwrócił uwagę na to, iż
Komisja  ta  nie jest  organem Powiatu,  nie jest  też  komisją  w  rozumieniu  art.  17  ustawy o  samorządzie
powiatowym, jest ciałem opiniodawczym, pomocniczym dla Starosty. Opinie, które są przygotowywane przez
tą Komisję nie są opiniami wiążącymi nawet samego Starostę, zatem jest to uchybienie po stronie pracy
Komisji, natomiast nie jest to przeszkoda przy uchwalaniu budżetu Powiatu.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XIV/165/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  bud żetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2008 rok   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 12   do protokołu  .
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  podziękował,  za  zaufanie  jakim  Rada  Powiatu  obdarzyła  Zarząd  –
bezpośredniego wykonawcę tego budżetu. Stwierdził, że Zarząd dołoży wszelkich starań, żeby ten budżet
był realizowany dla dobra i rozwoju Powiatu.
 
 
 
Ad. 9
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział, że pojawiły się liczne prośby, aby nie odczytywać
planów pracy komisji stałych. W związku z tym,  jeżeli nie usłyszy sprzeciwu ze strony radnych, to plany
pracy nie będą odczytywane przez Przewodniczących Komisji, a będą do wglądu dla wszystkich w Biurze
Rady. Dodał także, iż sprawozdania z pracy komisji stałych za 2007 r. również są do wglądu w Biurze Rady.
 
Głosów przeciwnych nie było.
 
Plany pracy komisji stałych na 2008 r. stanowią   załącznik nr 13   do protokołu  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż na podstawie w ten sposób przyjętych planów
pracy komisji stałych przygotuje on projekt planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok.
 
 
Ad. 10 a)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż wszyscy radni otrzymali na piśmie informację
Starosty  na  temat  współpracy Powiatu  Wodzisławskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  w  2007  roku.
Informacja ta stanowi   załącznik nr 14   do protokołu  .
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził,  iż ww. informacja Starosty została przyjęta przez
Radę Powiatu.
 
 
Ad. 10 b)



 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     uchwalenia  „Programu  współpracy  Powiatu  Wodzisławskiego  z  
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2008 rok”, stanowiący   załącznik nr 15   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Komisję  Organizacyjno-Prawną  oraz  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego  i
Przeciwdziałania Bezrobociu.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XIV/166/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  uchwalenia  „Programu
współpracy  Powiatu  Wodzisławskiego  z  organizacjami  pozarz ądowymi  oraz  podmiotami
prowadz ącymi działalno ść  pożytku publicznego na 2008 rok”    została podjęta jednogłośnie i  stanowi  
załącznik nr 16   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 a)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     zatwierdzenia  projektu  zestawienia  przychodów  i  wydatków  
Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok  2008,  stanowiący
załącznik nr 17   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XIV/167/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu
zestawienia  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Fundu szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej na rok 2008   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 18   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 b)

• Projekt uchwały w sprawie     zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu  
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, stanowiący   załącznik nr  
19   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/168/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     zatwierdzenia zmian w statucie  



samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazw ą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 20   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 c)
 

• 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 Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w
Radlinie na ul. Orkana 10, stanowiący   załącznik nr 21   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/169/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie dokonania przekształcenia w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół
Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegaj ącego  na  likwidacji  Poradni  Dermatologicznej  w
Przychodni  Specjalistycznej  w  Radlinie  na       ul.  Orkana  10    została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  
załącznik nr 22   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 d)
 

• 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 Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w
Radlinie na ul. Orkana 10, stanowiący   załącznik nr 23   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/170/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie dokonania przekształcenia w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół
Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegaj ącego  na  likwidacji  Poradni  Chirurgii  Ogólnej  w
Przychodni  Specjalistycznej  w  Radlinie  na  ul.  Orkan a  10    została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  
załącznik nr 24   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 e)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  
samodzielnego publicznego  zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej,   stanowiący   załącznik nr  
25        do protokołu  . 



 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/171/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie dokonania przekształcenia w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół
Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śląskim”  polegaj ącego  na  likwidacji  Poradni  Neurologicznej
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 26   do protokołu.  
 
 
Ad. 11 f)
 

• Projekt uchwały w sprawie     dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego  
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu
Śląskim” polegających na likwidacji Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego, stanowiący
załącznik nr 27   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
 
Radny p. P. Cybułka  powiedział,  że ma do projektu uchwały pewne zastrzeżenia i  obawy, na które nie
uzyskał odpowiedzi podczas posiedzenia Komisji Zdrowia. Zapytał dlaczego dyrekcja ZOZ-u nie dokonała
przekształceń  tak, aby dotychczasowi pracownicy ZOZ-u mogli  utworzyć  własne NZOZ-y.  Jego zdaniem
przekształcenie powinno być dokonane z zachowaniem zapisów art. 23’ kodeksu pracy. Zapytał także czy
dyrekcja zwróciła się do pracowników z pytaniem czy są zainteresowani przekształceniem i utworzeniem
własnego  NZOZ-u,  bo  można  by  było  dokonać  cesji  kontraktu,  który  mógłby  przejąć  nowo  utworzony
podmiot.  Za  mało  jest  informacji  m.in.  takich,  jakiej  wielkości  jest  to  kontrakt  i  w  jakim  stopniu  on  był
wykonywany.  Wie,  że  rynek  jest  w  takiej  sytuacji,  iż  wkrótce  powstaną  podmioty,  które  wykonają  te
świadczenia,  ale  zadaniem  Powiatu  jest  zapewnienie  nieprzerwanego  udzielania  świadczeń  do  czasu
przejęcia kontraktu przez inny podmiot. Zawnioskował, aby likwidację tych poradni przełożyć na późniejszy
czas.
 
Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. p. Z. Barteczko  powiedział, że  poradnia ta ma bardzo mały
kontrakt, jest poradnią deficytową. Wszystko byłoby może dobrze, ale była przeprowadzona kontrola z NFZ,
która wykazała, iż nie można kontraktować tej przychodni ponieważ nie ma ona lekarzy specjalistów. ZOZ
musiał w związku z tym zwrócić pieniądze do NFZ-u. Poradnia jest niedoposażona, a jej doposażenie to
byłyby koszty rzędu kilkudziesięciu  tysięcy.  Porady z  tego zakresu mogą  być  i  są  również  udzielane w
ramach specjalizacji lekarza rodzinnego. Jeżeli chodzi o świadczenia w hospicjum domowym, to tych porad
było ok. 900, tym zajmowali się lekarze anestezjolodzy, bo mieli do tego uprawnienia, ale zmieniło się to i w
tej chwili lekarz musi mieć specjalizację z medycyny paliatywnej lub być w trakcie specjalizacji. Po prostu nie
można zakontraktować tej poradni i ona będzie tylko na papierze. Co do opieki paliatywnej, to jest sporo
ośrodków na terenie Powiatu, które się tym zajmują, jak np. ośrodek na Wilchwach prężnie się rozwijający,
poradnie w Rydułtowach, w Wodzisławiu na ul. Minorytów, na oś. XXX-lecia. W ZOZ-ie nie miał kto przejąć
tej poradni, bo tam są zatrudnione tylko dwie pielęgniarki, które nie kwapią się do tego aby otworzyć NZOZ. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, 1 głos był
przeciwny, a 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała  Nr  XIV/172/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  dokonania  przekształce ń  w
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegaj ących na likwidacji Poradni Opieki Paliatywnej i



Hospicjum Domowego   została podjęta i stanowi   załącznik nr 28   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 g)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  
samodzielnego publicznego  zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji Poradni Endokrynologicznej, stanowiący   załącznik  
nr 29   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/173/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie     dokonania przekształcenia w  
strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegaj ącego na likwidacji Poradni Endokrynologicznej
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 30   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 h)
 

• Projekt  uchwały  w sprawie     wyrażenia opinii  o  czasowym zaprzestaniu działalności  Oddziału  
Geriatrycznego  będącego  komórką  organizacyjną  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  działającego  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”,  stanowiący
załącznik nr 31   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/174/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie wyra żenia opinii o czasowym
zaprzestaniu działalno ści Oddziału Geriatrycznego b ędącego komórk ą organizacyjn ą samodzielnego
publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  działaj ącego  pod  nazw ą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 32   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 i)
 

• Projekt  uchwały  w sprawie     wyrażenia opinii  o  czasowym zaprzestaniu działalności  Oddziału  
Wewnętrznego  II  będącego  komórką  organizacyjną  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  działającego  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”,  stanowiący
załącznik nr 33   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 



Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/175/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie wyra żenia opinii o czasowym
zaprzestaniu  działalno ści  Oddziału  Wewn ętrznego  II  b ędącego  komórk ą  organizacyjn ą
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  działaj ącego  pod  nazw ą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach”   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 34   do protokołu  .
 
Ad. 11 j)
 

• Projekt uchwały w sprawie     zmiany Uchwały  Nr  XLVI/541/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w  
sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych
samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,  dla  których  Powiat  Wodzisławski  jest
organem założycielskim, za I półrocze roku budżetowego, stanowiący   załącznik nr 35   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XIV/176/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XLVI/541/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ok reślenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samodzielnych publiczn ych zakładów opieki zdrowotnej, dla których
Powiat Wodzisławski jest organem zało życielskim, za I półrocze roku bud żetowego    została podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 36   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 k)
 

• Projekt uchwały w sprawie     zmiany uchwały Nr L/623/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z  
dnia  26  października  2006  r.  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Specjalistycznego  Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący    załącznik nr 37    do  
protokołu. 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/177/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie zmiany uchwały Nr L/623/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 pa ździernika 2006 r. w sprawie utworzenia Powiatowego
Specjalistycznego O środka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodz isławiu Śląskim   została  
podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 38   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 l)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Powiatowym  
Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Wodzisławiu  Śląskim,
stanowiący   załącznik nr 39        do protokołu  . 



 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/178/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie utworzenia rachunku dochodów
własnych  w Powiatowym Specjalistycznym O środku  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy w  Rodzinie  w
Wodzisławiu Śląskim   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 40   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 m)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Powiat  Wodzisławski  
porozumień  z  Powiatem Poznańskim, Powiatem Raciborskim, Miastem Gliwice, Miastem Zielona
Góra, Miastem Rybnik, Miastem Żory, Miastem Jastrzębie Zdrój oraz Miastem Gorzów Wielkopolski,
których  przedmiotem  będzie  organizacja  i  zasady  finansowania  kształcenia  uczniów  klas
wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,   stanowiący    załącznik nr  
41   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną,  Komisję Budżetu i  Finansów oraz Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/179/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
przez Powiat Wodzisławski porozumie ń  z Powiatem Pozna ńskim, Powiatem Raciborskim, Miastem
Gliwice,  Miastem  Zielona  Góra,  Miastem  Rybnik,  Mias tem  Żory,  Miastem  Jastrz ębie  Zdrój  oraz
Miastem  Gorzów  Wielkopolski,  których  przedmiotem  b ędzie  organizacja  i  zasady  finansowania
kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  w  zakresie  teoretycznych  przedmiotów  zawodowych
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 42   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 n)
 

• Projekt uchwały w sprawie     założenia placówki oświatowo – wychowawczej      o nazwie Powiatowy  
Młodzieżowy  Ośrodek  Sportu  w  Wodzisławiu  Śląskim  z  siedzibą  przy  ulicy  Pszowskiej  92,
stanowiący   załącznik nr 43      do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną,  Komisję Budżetu i  Finansów oraz Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/180/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie zało żenia placówki o światowo –
wychowawczej o nazwie Powiatowy Młodzie żowy O środek Sportu w Wodzisławiu Śląskim z siedzib ą



przy ulicy Pszowskiej 92   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 44   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 o)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  udzielenie  Powiatowi  
Wodzisławskiemu  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej,  przez  Miasto  Pszów  z
przeznaczeniem  na  zakup  sprzętu  specjalistycznego  niezbędnego  do  prowadzenia  działań
ratowniczo-gaśniczych  dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Wodzisławiu
Śląskim, stanowiący   załącznik nr 45   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/181/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy  finansowej w formie dotacji celowej, przez
Miasto Pszów z przeznaczeniem na zakup sprz ętu specjalistycznego niezb ędnego do prowadzenia
działań ratowniczo-ga śniczych dla Komendy Powiatowej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej w Wodzisławiu
Śląskim   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 46   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 p)
 

• Projekt uchwały w sprawie     zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie  
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok,   stanowiący   załącznik nr 47        do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i  Finansów oraz Komisję  Zdrowia i  Pomocy Społecznej.  Następnie
poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawianie opinii Komisji.
 
Przewodnicz ąca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. B. R ączka  poinformowała, iż projekt ten został
skierowany do zaopiniowania przez Komisję już po jej posiedzeniu. W związku z tym kontaktowała się z
wszystkimi członkami Komisji, którzy wydali  opinię  pozytywną  do rozpatrywanego projektu uchwały, poza
radnym p. I. Serwotką, z którym nie udało się nawiązać kontaktu.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  przyjęcie  nieformalnej  opinii  pozytywnej  Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu do rozpatrywanego projektu uchwały.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/182/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z
dnia 25 stycznia 2007r.  w sprawie bud żetu Powiatu  Wodzisławskiego na 2007 rok    została  podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 48   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 q)
 

• Projekt uchwały w sprawie     wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2007 r. nie  



wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący   załącznik nr 49   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski  w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Powiedział, iż spowodowana ona jest tym, iż zmienił się kurs euro i w związku z tym wydatki będą mniejsze
o kwotę 3 063 zł., dlatego też zamiast ogólnej kwoty 2 332 272 zł. będzie kwota 2 329 209 zł., a dotyczyć to
będzie działu 801 rozdziału 80123 - Licea profilowane, gdzie było 14 636 na realizację programu „Uczenie
się przez całe życie”, a faktyczne wydatki wyniosą 11 573 zł. Poprosił o naniesienie tych poprawek.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  
 
Uchwała  Nr  XIV/183/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  wydatków  bud żetu  Powiatu
Wodzisławskiego,  które  w  2007  r.  nie  wygasaj ą  z  upływem  roku  bud żetowego    została  podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 50   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 r)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     złożenia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  
Gliwicach  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Śląskiego  nr  NP/II/0911/593/2/07  z  dnia  28
listopada 2007 roku, stanowiący   załącznik nr 51   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Budżetu i Finansów.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  XIV/184/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskieg o  w  sprawie  zło żenia  skargi  do
Wojewódzkiego  S ądu  Administracyjnego     w  Gliwicach  na  rozstrzygni ęcie  nadzorcze  Wojewody  
Śląskiego     nr NP/II/0911/593/2/07 z dnia 28 listopada 2007 rok u    została podjęta jednogłośnie i stanowi  
załącznik nr 52   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 s)
 

• Projekt uchwały w sprawie     powołania do składu Komisji Organizacyjno–Prawnej Rady Powiatu  
Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka, stanowiący   załącznik nr 53   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż dysponuje pismem p. Eugeniusza Danielczyka,
w którym zgłasza on swój akces do członkostwa w Komisji Organizacyjno-Prawnej oraz do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Dodał, że ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Zarząd Powiatu i Komisję Organizacyjno-Prawną. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 



Uchwała Nr XIV/185/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie powołania do składu Komisji
Organizacyjno–Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka   została podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 54   do protokołu  .
 
 
Ad. 11 t)
 

• Projekt uchwały w sprawie     powołania do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady  
Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka, stanowiący   załącznik nr 55   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu,  Komisję  Organizacyjno-Prawną  oraz  Komisję  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XIV/186/2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie powołania do składu Komisji
Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  Pana  Eugeniu sza  Danielczyka
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 56   do protokołu  .
 
 
Ad. 12
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  osoby  wyznaczone  przez  Starostę  o  udzielenie
odpowiedzi na zapytania radnych.
 
 
Główny  Specjalista-Pełnomocnik  ds.  Systemu  Zarz ądzania  Jako ścią  p.  R.  Ko ścielak  udzieliła
odpowiedzi na pytanie radnego p. J. Żywiny dotyczące pełnomocnictw dla p. C. Uherek-Biernat i dla p. K.
Kuczera.  Wyjaśniła,  iż  uchwałą  Zarządu  Powiatu  nr  271/2007  udzielono  Kierownikowi  Powiatowego
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie upoważnienie do składania w imieniu
Powiatu Wodzisławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki do
wartości zobowiązania nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość w złotych 60 tys. euro, nie więcej
jednak niż  do wysokości środków zaplanowanych w danym paragrafie klasyfikacji  budżetowej.  W ust.  2
uchwały jest mowa, iż do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających kwotę, o
której mowa w ust. 1 Kierownik p. C. Uherek-Biernat jest upoważniona łącznie z członkiem Zarządu Powiatu.
Natomiast w ust. 3 uchwały zapisano, iż do zawierania umów w trybie przewidzianym przepisami ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  oraz  składania  oświadczeń  woli  w  tym  zakresie  niezwiązanych  z
prowadzeniem bieżącej  działalności  Powiatu  lub składanych w sprawach majątkowych przekraczających
kwoty  określone  w  ust.  1  wymagana  jest  nadto  uchwała  Zarządu  Powiatu  o  wyrażeniu  zgodny  na
przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Natomiast  co  do  udzielenia
upoważnienia dla Kierownika Biura Rady to w § 1 ust. 1 uchwały Zarządu Powiatu nr 275/2007 zapisano, iż
udziela się upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Powiatu do kwoty 2000 zł. jednorazowo w ramach działu 750 - Administracja publiczna rozdziału 75019 -
Rady Powiatów. W ust. 2 uszczegółowiono, iż upoważnienie dotyczy realizacji zadań Biura Rady Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
 
Skarbnik  Powiatu  p.  M.  Rakowski  udzielił  odpowiedzi  na  zapytanie  radnego  p.  J.  Żywiny w sprawie
przeniesienia  planowanych  wydatków  jednostek  Powiatu.  Wyjaśnił,  że  informacje,  które  przedkładają
jednostki  budżetowe  w  zakresie  rachunków dochodów własnych  związane  są  z  upoważnieniami,  które
wynikają zarówno z uchwały budżetowej, jak i upoważnienia nadanego przez Zarząd Powiatu jednostkom
budżetowym tworzącym rachunki dochodów własnych. Zgodnie z tymi upoważnieniami kierownicy tychże
jednostek budżetowych mają obowiązek zawiadomić Zarząd Powiatu o dokonanych przeniesieniach. Takie
zawiadomienia wpływają do Zarządu Powiatu i są one przedmiotem jego obrad. 
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  udzielił odpowiedzi na interpelację radnego p. P. Cybułki. Powiedział,
że temat,  który poruszył  radny jest tematem, który niepokoi wszystkich już od dłuższego czasu, dlatego



zapozna wszystkich z całym materiałem w tym zakresie. W dniu 28.09.2006 r. Śląskie Centrum Zdrowia
Publicznego w Katowicach rozpoczęło kontrolę ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. Przedmiotem tej kontroli była m.in.
zgodność  zapisów  statutowych  i  rejestrowych  z  prowadzoną  działalnością  i  aktualnymi  przepisami,
spełnienie przez Zakład wymogów pod względem fachowym, sanitarnym i innych warunków do udzielania
świadczeń zdrowotnych. W protokole pokontrolnym z dnia 24.10.2006r. w pkt. 7.3 zobowiązano Kierownika
Zakładu do uregulowania kwestii wynajmu pomieszczeń Zakładu podmiotom związanym z prowadzeniem
działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych jakie są udzielane przez ten
Zakład w zakresie chirurgii ogólnej, dermatologii i rehabilitacji. W związku z powyższym Z-ca Dyrektora p. H.
Stawarczyk do wszystkich tych nzoz-ów skierował w dniu 28.11.2006r. pismo informujące o wejściu w życie
zmienionej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązującej publiczne zakłady opieki zdrowotnej do
dostosowania prowadzonej działalności do wymogów art. 1 ust. 4 i 5 w terminie do dnia 31.12.2006r. W
ostatnim zdaniu Z-ca Dyrektora pisze, że rozwiązanie tego typu umów nastąpi z mocy samego prawa i jest
niezależne od woli stron, które je zawarła, a także iż umowa najmu zawarta pomiędzy danym nzoz-em a
tutejszym ZOZ-em z uwagi na powołaną treść art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ulegnie
rozwiązaniu z dniem 31.12.2006r. Zwrócono się także do przedstawicieli nzoz-ów o przybycie do dyrekcji
ZOZ-u  w  dniu  30.11.2006r.  celem  omówienia  zagadnień  poruszanych  we  wspomnianym  piśmie  oraz
dokonania ustaleń związanych ze zwrotem zajmowanego dotychczas lokalu. Na to wezwanie oczywiście
zareagowali  właściciele nzoz-ów i te spotkania się  odbywały. W międzyczasie Etatowy Członek Zarządu
Powiatu p. D. Majcherek w dniu 1.12.2006r. skierował pismo do Dyrektora ZOZ-u, w którym zobowiązał p. E.
Klapucha  do  podjęcia  kroków  zmierzających  do  dostosowania  działalności  Zakładu  do  wymogów
obowiązującego prawa.  W świetle  powyższego  pojawiły się  pewne wątpliwości,  co do  interpretacji  tego
przepisu.  W  związku  z  tym  Dyrektor  ZOZ-u  E.  Klapuch  w  dniu  18.12.2006r.  zwrócił  się  pismem  do
Ministerstwa Zdrowia o właściwą wykładnię tej wątpliwości. O wystąpieniu do Ministerstwa powiadomione
zostało również  Starostwo w dniu 19.12.2006r.  W dniu  15.01.2007r.  Dyrektor  Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia pisemnie odpowiedział m.in. że: „(…) Zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991  r.  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  z  późn.  zm.  wymienione  w  tym  przepisie  podmioty  nie  mogą
prowadzić  na  terenie  publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  działalności  polegającej  na  udzielaniu  tych
samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten zakład. Zasady ustalone w tym zakresie nie
mogą  jednak prowadzić  do obejścia lub złamania zakazu określonego w art.  1 ust.  5 ustawy, zatem nie
może dojść do sytuacji, aby na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej udzielał takich samych świadczeń, jakich udziela ten Zespół”. W związku z powyższym
Dyrektor E. Klapuch w dniu 31.01.2007r. przesłał stanowisko Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w
kwestii działalności konkurencyjnej prowadzonej przez nzoz-y w pomieszczeniach wynajmowanych od ZOZ
w Wodzisławiu Śl. do Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, zaś w dniu 5.02.2007r. ponownie wystąpił do
Ministerstwa  o  bardziej  szczegółową  interpretację  spornych  przepisów  ustawy.  W  dniu  6.03.2007r.
Ministerstwo  Zdrowia  przesłało  uszczegółowioną  wcześniejszą  interpretację  w  treści  podobną  do
poprzedniej. W dniu 6.03.2007r. Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego przesłało do Dyrektora E. Klapucha
pismo  o  treści:  „W  związku  z  opinią  wyrażoną  przez  Piotra  Warczyńskiego  Dyrektora  Departamentu
Organizacji  Ochrony  Zdrowia  Ministerstwa  Zdrowia  proszę  o  przedstawienie  stanowiska  dotyczącego
prowadzenia na terenie prowadzonego przez Pana Zakładu działalności innych podmiotów, polegającej na
udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, tj. chirurgii ogólnej, dermatologii i rehabilitacji, które są
udzielane przez ten Zakład”. W związku z powyższym w dniu 19.03.2007r. Dyrektor E. Klapuch odpisał, że:
„(…) W naszej sytuacji dotyczy to tylko tych poradni, które działają na terenie ZOZ-u od 2001r. Właściciele
nzoz-ów ponieśli  spore nakłady finansowe na ich dostosowanie do wymagań,  czy poprawy standardów.
Posiadają  zawarte  do  2007  r.  kontrakty  z  NFZ,  zatrudniają  pracowników.  Działalność  ta  jest  bardziej
korzystna dla pacjentów, chorzy posiadają wybór, nie muszą czekać w kolejce. Podjęcie przez nas szybkich
działań skutkować będzie negatywnie zarówno dla poradni niepublicznych, jak i dla ZOZ-u.  W związku z
powyższym,  szczególnie  ze  względu  na  zawarte  kontrakty  na  bieżący  rok  działania  dostosowania
przeciągną się do końca 2007r. Prosimy o akceptację powyższego stanowiska.” W dniu 5.04.2007r. został
sporządzony protokół z ostatniego spotkania dyrekcji ZOZ-u z przedstawicielami zainteresowanych nzoz-ów,
przy współudziale radców prawnych. Rozpatrywano różne warianty rozwiązań. Z trzech ostatecznych strony
spotkania  wspólnie  zaakceptowały  wariant  trzeci,  który  umożliwia  funkcjonowanie  ww.  niepublicznych
poradni  w  Zespole  Poradni  Specjalistycznych  bez  ponoszenia  kosztów  społecznych  i  materialnych
związanych z ich ewentualną  zmianą  lokalizacji.  Jednocześnie wariant ten pozwoliłby ZOZ-owi utrzymać
kontrolę  nad  kształtem  działalności  prowadzonej  w  tym  obiekcie.  Do  Starostwa  przesłano  w  dniu
12.04.2007r. pismo, w którym Dyrektor ZOZ-u informuje o tym, iż wariant trzeci przedstawiony w załączonym
protokole ze spotkania jest próbą znalezienia wspólnego rozwiązania. Dyrekcja ZOZ-u zasugerowała także,
iż jeżeli ten wariant nie byłby możliwy do przeprowadzenia, to należałoby zaproponować właścicielom nzoz-
ów  pomieszczenia  w  innych  nieruchomościach  Powiatu,  niebędących  terenem  ZOZ-u.  Wicestarosta
stwierdził,  że  w tym  czasie  nie  było  takich  możliwości  i  dlatego nie  można  było  zaproponować  innych
rozwiązań  i  innego miejsca na działalność  tych poradni,  a ponadto nikt nie był  w stanie przewidzieć  jak
zakończy się koncepcja ewentualnego połączenia obydwu ZOZ-ów na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
Dyrektor zaś potraktował sprawę jakoby jej nie było, do dnia 14.11.2007r. kiedy to otrzymał kolejne pismo ze



Śląskiego  Centrum  Zdrowia  Publicznego  zawierające  treść:  „(…)  Ponawiam  prośbę  o  przedstawienie
stanowiska dotyczącego prowadzenia na terenie prowadzonego przez Pana Zakładu działalności innych
podmiotów polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten
Zakład. Prośba zawarta została już  w piśmie z dn. 06.03.2007r. Długi okres oczekiwania na stanowisko
dyrekcji  Zakładu  wynikał  ze  zrozumienia  zawiłości  spraw  związanych  z  ewentualną  koniecznością
wypowiedzenia umów najmu. Zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii  jest konieczne i  niezbędne do
zakończenia czynności  kontrolnych trwających już  od 22.08.2006r.” Wobec powyższego Dyrektor  ZOZ-u
podjął  decyzję,  że musi  w świetle  takiego nacisku powiadomić  już  po  raz któryś  z  kolei  przychodnie  o
konieczności opuszczenia zajmowanych pomieszczeń. Wicestarosta wyjaśnił, iż kiedy został powiadomiony
o tym co chce uczynić Dyrektor zwrócił mu uwagę, że termin opuszczenia zajmowanych lokali nie może być
ustalony na dzień 01.01.2008r., ale co najwyżej na dzień 31.03.2008r. Pisma informujące o tych ustaleniach
zostały przesłane w dniu 5.12.2007r. do wszystkich zainteresowanych poradni, a treść tych pism była mniej
więcej taka: mając powyższe na uwadze oraz to że, umowa ta rozwiązała się z mocy samego prawa z dniem
31.12.2006r.,  (…) proszę  o opuszczenie zajmowanego lokalu położonego w Wodzisławiu Śl.  przy ul.  26
Marca  164  oraz  wydanie  go  ZOZ-owi  nie  później  aniżeli  do  dnia  31.03.2008r.  W  świetle  powyższego
Wicestarosta podjął się rozwiązania tego problemu i w związku z tym spotkał się kilka razy z dyrekcją ZOZ-u,
jak  również  z  przedstawicielami  poradni  deklarując  działania,  które  mogłyby  pozwolić  na  ich  dalsze
funkcjonowanie. W trakcie spotkania właściciele nzoz-ów już na samym wstępie stwierdzili, że nie interesuje
ich propozycja zmiany miejsca funkcjonowania zaproponowana w budynku na ul. Leszka w Wodzisławiu Śl.,
gdyż adaptacja tych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagałaby znacznych nakładów
finansowych.  Wicestarosta przeprowadził  więc  wiele  rozmów m.in.  z  prawnikami  i  wspólnie  rozpatrzono
możliwość złożenia przez nzoz-y pozwu w sądzie, celem stwierdzenia ważności obowiązujących dotychczas
umów najmu zawartych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Ponieważ są rozbieżności pomiędzy
interpretacjami prawnymi tych przepisów, to tylko sąd może rozważyć i rozstrzygnąć tą kwestię.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  zwracając  się  do  radnego  p.  P.  Cybułki  powiedział,  że
niezależnie od tego, czy złoży on interpelację na piśmie, uznaje, iż została mu już udzielona odpowiedź, a
jeżeli radny nie złoży tej interpelacji na piśmie, to Rada Powiatu zapoznała się z problemem, który został
zasygnalizowany przez radnego. 
 
 
Ad. 13
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Powiatu. Pierwsze z
tych  pism,  to  wszczęcie  postępowania  nadzorczego  przez  Wojewodę  Śląskiego  wobec  uchwały  Nr
XIII/150/2007 dotyczącej  zimowego utrzymania ulic w Wodzisławiu Śl.  Poinformował, że pełny tekst tego
pisma jest do wglądu w Biurze Rady, a skierowane zostało ono do Komisji Organizacyjno-Prawnej, Komisji
Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury i Drogownictwa a także do Zarządu Powiatu. Drugie z pism,
które wpłynęło  do Rady w dniu dzisiejszym o godz. 11.00 to pozew, jaki Wojewoda Śląski skierował do
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  za  pośrednictwem  Rady  Powiatu  o  orzeczenie
niezgodności z prawem uchwały Nr 534/2006 z dn. 20.04.2006r. w sprawie ustanowienia medalu zasłużony
dla  ochrony p.poż.  Powiatu  Wodzisławskiego.  Wojewoda  w pozwie  twierdzi,  że  Rada  nie  miała  prawa
takiego medalu ustanowić. Przewodniczący Rady uprzedził, że w związku z tą sprawą może zostać zwołana
sesja  nadzwyczajna,  bo  Rada  ma  30  dni  na  ustosunkowanie  się  do  tego  pozwu,  ewentualnie  zajęcie
jakiegoś stanowiska, jednak będzie to zależało od opinii prawników i decyzji Zarządu Powiatu. Dodał, że
pismo to skierował do Zarządu Powiatu, do Komisji Organizacyjno-Prawnej i do komisji właściwej do spraw
ochrony przeciwpożarowej, czyli Komisji Ochrony Środowiska, pozostali radni mogą się zapoznać z pismem
w Biurze Rady. Ostatnie z pism wpłynęło od Rady Miejskiej w Radlinie, a dotyczy wyrażenia opinii w sprawie
przekształceń  w  ZOZ-ach.  Następnie  Przewodniczący  przedstawił  harmonogram  posiedzeń  Komisji  w
miesiącu styczniu  2008r.  oraz  informację  o spotkaniach i  uroczystościach w jakich uczestniczyło
Prezydium Rady Powiatu, która stanowi   załącznik nr 57   do protokołu  . Poinformował również, iż w dniu
08.12.2007r. w naszym Powiecie gościł Starosta Powiatu Recklinghausen p. J. Welt na zaproszenie KWK
„Chwałowice”,  gdzie  brał  udział  wraz  ze  Starostą,  Wicestarostą  i  Przewodniczącym  Rady w  spotkaniu
barbórkowym gwarków.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  przekazał w imieniu własnym i Zarządu Powiatu życzenia świąteczne.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  także  złożył  w  imieniu  swoim  i  Prezydium  Rady Powiatu
wszystkim najlepsze życzenia świąteczne.
 
Ad. 14
 



W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zamknął obrady
XIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 14.50
 
 
Protokołowała:
Lidia Glassmann


