
Protokół Nr XII/07
z obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 25 pa ździernika 2007 roku
 
 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła  się  w dniu 25 października 2007 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 XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Następnie przywitał
gości.  Lista  obecności  gości  stanowi    załącznik  nr  2   do  protokołu   z  obrad  XII  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  XI sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XI  sesji.  
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia  radnych.
7.    Informacja  o  aktualnej  sytuacji  w  placówkach  oświatowych,  dla  których  Powiat  jest  organem

prowadzącym i dotującym. 
8.    Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych. 
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)   powierzenia Miastu Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych i przejęcia
od Miasta Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg gminnych,

b)    ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, pobieranych przez jednostki wyznaczone
przez starostę, 

c)    zakazu używania  jednostek  pływających o napędzie  mechanicznym  spalinowym  na zbiornikach
wodnych położonych w Olzie – Gmina Gorzyce,

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

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Informacje bieżące. 
12. Zamknięcie  obrad XII 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 XI/07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 września 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 3  do protokołu z obrad XII
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.  Informacja o przetargach stanowi    załącznik nr 4   do protokołu   z
obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 5
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym
wpłynęła jedna interpelacja radnego p. Mieczysława Kowalskiego i dotyczyła materiałów oświatowych na XII
sesję Rady Powiatu.
Ponadto poinformował, że wpłynął również wniosek radnej p. B. Rączka dotyczący zabezpieczenia środków
w przyszłorocznym budżecie na remont ul. Karkoszka.



 
Radny p. J. Żywina  – przedstawił zapytanie, które stanowi   załącznik     nr 5   do protokołu   z obrad XII sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 6
W tym punkcie radni nie zabrali głosu.
 
W związku z zakończonymi wyborami do Parlamentu RP na sesji byli obecni nowo wybrani posłowie oraz
senator  reprezentujący nasz okręg wyborczy w osobach –  Pana  Antoniego Motyczka,  Pana Krzysztofa
Gadowskiego, Pana  Ryszarda Zawadzkiego, Pana Adama Gawęda, którym zostały wręczone kwiaty oraz
gratulacje.
 
Pan  R.  Zawadzki  –  podziękował  za  życzenia  i  potwierdził,  że  będzie  jako  Poseł  pamiętał  o  ziemi
wodzisławskiej.  Stwierdził,  że „polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne” i  tak  według maksymy
Arystotelesa  będziestarał  się  postępować.  Stwierdził,  iż  może  spełnić  wysokie  oczekiwania  ze  strony
wyborców. Podziękował wyborcom za oddanie głosu.
 
Pan A.  Motyczka  –  podziękował  wyborcom, którzy oddali  na  niego głos. Ponadto stwierdził,  że powiat
wodzisławski  ma jego  osobiście  jako  swojego  rzecznika.  Zasugerował,  że  jest  pod  wielkim  wrażeniem
osiągniętego wyniku wyborczego.
 
Pan K. Gadowski  – zasugerował, że życzy wszystkim aby kiedyś doświadczyli tego przywileju i tej pracy,
która związana jest z pełnieniem funkcji posła. Stwierdził, ze mieszka na styku kilku powiatów i miejscowości
i podziękował za współpracę. Powiedział, że jeżeli czegoś z wyborczych obietnic nie zrealizował, to dokona
tego w obecnej  kadencji  w  której  PO jest  u władzy.  Zaufanie  zobowiązuje  wszystkich  do  wzmożonego
działania.
 
Pan p. A. Gaw ęda – stwierdził, że jest to dla niego radosny moment. Zaufania wyborców nie zawiedzie i
zadeklarował  wolę  współpracy  i  będzie  również  poszukiwał  różnych  płaszczyzn  porozumienia  dla
właściwego  działania  dla  ziemi  wodzisławskiej.  Nie  zapomni  o  działalności  w  Radzie  Powiatu
Wodzisławskiego. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przekazał prowadzenie pkt 7 i 8 Wiceprzewodniczącej Rady
Powiatu p. E. Cogiel.
 
Ad. 7
Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym i
dotującym stanowi   załącznik nr     6   do protokołu   z obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Wiceprzewodnicz ąca Rady Powiatu p. E. Cogiel  – poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
oraz Komisja Organizacyjno – Prawna zapoznały się ww. informacją.
 
Wszystkie wypowiedzi poniżej były poparte prezentacją multimedialną.
 
Pani E.  Glenc  Naczelnik Wydziału O światy  –  poinformowała,  że ma przyjemność  przedstawić  w dniu
dzisiejszym  stan  oświaty  i  niejako  zaprognozować  jej  przyszłość  na  następne lata.  Przedstawiła  tabelę
dotyczącą liczby oddziałów i uczniów w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie należy zwrócić uwagę, iż
liczba  oddziałów  zaczyna  maleć.  Stwierdziła,  że  ze  względu  na  liczbę  absolwentów  gimnazjów  w
poszczególnych  gminach  na  terenie  Powiatu  Wodzisławskiego  liczba  oddziałów  w  klasach  pierwszych
będzie  malała  i  dlatego  będzie  to  miało  wpływ  na  liczbę  oddziałów  w  szkołach  ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski i spadek liczby oddziałów w ogóle. Tendencja spadkowa będzie
miała miejsce do 2014 roku, natomiast ożywienie nastąpi dopiero w roku 2015. Jak rzeczywiście będzie
wyglądała liczba oddziałów trudno jest stwierdzić, gdyż z rzeczywistości oświatowej wiadomo, że niektóre
oddziały  w  trakcie  roku  szkolnego  ulegają  połączeniu,  dlatego  wyliczenie  ilość  oddziałów  jest  sprawą
skomplikowaną. Stan liczby oddziałów ma olbrzymi wpływ na stan zatrudnienia. Zwróciła uwagę na fakt, iż w
etatach nie ulega zmianie liczba nauczycieli. Powiedziała, że nowe matury to bardzo obiektywny wskaźnik
jakości dydaktycznej szkół i placówek oświatowych. Zwróciła uwagę na fakt, iż wskaźnik zdawalności matur,
który jest na poziomie 92,8% uplasował szkoły Powiatu Wodzisławskiego na I miejscu w regionie. Procent
osób które  zdały maturę  bez amnestii,  to  88,6%.  Egzamin  z  kwalifikacji  zawodowych w roku bieżącym
wyszedł dużo gorzej aniżeli w minionym. Jesteśmy na poziomie 67,3%, a średnia wojewódzka 59%, czyli
jesteśmy wyżej  aniżeli  średnia  wojewódzka.  Stwierdziła,  że  oświata  w Powiecie Wodzisławskim jest  na
wysokim poziomie.
 



Pani  A.  Brachma ńska  –  Uherek  Dyrektor  Zespołu  Szkół  im.  14  Pułku  Po wstańców  Śląskich  w
Wodzisławiu  Śl.  –  stwierdziła,  że  w  ramach  Zespołu  funkcjonują  dwie  jednostki,  a  dominuje  liceum
ogólnokształcące. Aktualnie jest to 26 oddziałów i 3 oddziały Liceum profilowanego. W szkole wykładane są
prawie wszystkie języki. Wspomniała także o dużych pracach remontowych, które rozpoczęły się w 2003
roku. Szkoła posiada studio telewizyjne, które jest modernizowane. Jednocześnie można emitować filmy do
czterech  sal  i  dysponuje  1500  nagraniami,  które  są  wykorzystywane  na  lekcjach.  Szkoła  posiada  salę
gimnastyczną,  ale nie jest ona pełnowymiarowa,  została także uruchomiona siłownia i  boisko z którego
korzysta około 2000 młodzieży. W szkole kształci się aktualnie około tysiąca młodzieży. Kadrę stanowi 79
nauczycieli z czego 27 ma stopień nauczyciela dyplomowanego, a 36 ma kwalifikacje egzaminatora.
 
Pani  A.  Białek  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych w  Wodzisł awiu  Śl. –  powiedziała,  że
Zespół jest małą szkołą. Stwierdziła, że dzięki Powiatowi w szkole przeprowadzane są duże remonty. Szkoła
liczy  20  oddziałów  z  bardzo  ciekawą  ofertą  edukacyjną.  Od  wielu  lat  prowadzi  się  w  szkole  politykę
unowocześniania  i  powstało  dzięki  temu  8  pracowni  multimedialnych,  siłownia,  gabinet  pedagoga,
laboratorium chemiczne, pokój nauczycielski, gabinety administracyjne. Szkoła organizuje imprezy kulturalno
–  naukowe.  W  szkole  jest  prowadzona  działalność  innowacyjna,  gdyż  jest  6  klas  dwujęzycznych  z
wykładowym j. angielskim, są klasy z „delfem” oraz z j. niemieckim. Plany rozwojowe szkoły są atrakcyjne.
Matura  dwujęzyczna  okazała  się  sukcesem  i  młodzież  wybierała  uczelnię,  a  nie  odwrotnie.  Szkoła  w
ubiegłym roku znalazła się po raz pierwszy w rankingu najlepszych szkół w Polsce. Największym minusem
szkoły jest baza sportowa.
 
Pan  R.  Owczarczyk  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych im.  O.  Lanego  w  Wodzisł awiu  Śl. –
stwierdził, że ma przyjemność i zaszczyt być dyrektorem Szkoły, która liczy sobie 40 lat. Budynek szkoły jest
wyremontowany. Szkoła ma 41 oddziałów i około 1200 uczniów, a pracuje w niej 100 nauczycieli. Szkoła
posiada nowoczesne pracownie informatyczne. Dumą szkoły jest nowoczesna pracownia gastronomiczna.
Szkoła chce być bardzo dobrą szkołą zawodową.
 
Pan Cz. Pieczka Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Wodzisławiu Śl. – poinformował, że od trzech
miesięcy ma zaszczyt  pełnienia  funkcji  dyrektora  ww.  Zespołu.  Szkoła  jest  wyremontowana.  Uczniowie
szkoły są laureatami wielu olimpiad i konkursów. Szkoła posiada pracownie multimedialne. Wysiłkiem wielu
osób szkoła posiada nowoczesną pływalnię. Wśród 147 szkół budowlanych w Polsce szkoła zdobywa od
kilku lat I miejsce na etapie centralnym olimpiady umiejętności budowlanych.
 
Pani D. Miela ńczyk  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. – poinformowała, że w
skład placówki wchodzi technikum nr 1 i zasadnicza szkoła zawodowa nr 3. Kształci się w niej 585 uczniów,
a  nad  ich  edukacją  czuwa  57  nauczycieli.  Oferowane  przez  szkołę  kształcenie  zawodowe  stanowi
odpowiedź  dla potrzeb rynku pracy.  Technikum kształci  w zawodach: techników górnictwa podziemnego,
elektryków, mechatroników, mechaników i techników ochrony środowiska. Natomiast szkoła zawodowa w
zawodach:  mechanik  automatyki  przemysłowej  i  urządzeń  precyzyjnych  oraz  operatora  obrabiarek
skrawających.  Szkoła  funkcjonuje  w  budynku  Powiatowego  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego.  Szkoła
posiada 14 stanowiskową  pracownię  komputerową  i  4  stanowiskową  pracownię  multimedialną,  które  są
współfinansowane  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Szkoła  gwarantuje  pracę  po  zakończeniu
edukacji w technikum górniczym.
 
Pan J. Kopczy ński Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawi cznego w Wodzisławiu Śl. –
powiedział, że PCKU zostało powołane decyzją Kuratora Oświaty dokładnie tydzień po otrzymaniu zgody na
utworzenie  powiatu  wodzisławskiego.  Jednym  z  naczelnych  zadań  placówki  jest  przygotowanie  bazy
edukacyjnej  do kształcenia w szerokim tego słowa znaczeniu -  do kształcenia zawodowego. CKU to są
szkoły przeznaczone dla dorosłych. Słuchaczy szkoła posiada około 1000, a CKP kształci około 600 uczniów
szkół ponaggimnazjalnych i 300 eksternów. Liczba wszystkich uczących się przekracza 2000. Szkoła kształci
w 15 zawodach. Poinformował, ze egzamin maturalny zdało 75% uczniów. Stwierdził, ze jest to jednostka
inna niż pozostałe.
 
Pani R. Gryt  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w R ydułtowach  – poinformowała, że
szkoła jest  wyremontowana.  Szkoła posiada wspaniałą  młodzież  i  wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną.
Rozwija także zainteresowania muzyczne. Wspomniała, że szkoła w przyszłym roku będzie obchodziła 60
lecie istnienia.
 
Pani A.  Kosowska – Hendzel  Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ry dułtowach  –
powiedziała,  ze  jest  to  mała  szkoła  zawodowa.  W chwili  obecnej  szkoła  jest  wyremontowana.  W skład
zespołu wchodzą takie szkoły jak: liceum profilowane nr 2, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz
szkoła  policealna.  Kształci  się  młodzież  w  zawodach  –  cukiernik,  piekarz,  sprzedawca,  kucharz  małej
gastronomii, technik handlowiec, technik żywienia. Szkoła posiada dwie pracownie multimedialne, pracownie



internetowe, multimedialne centrum informacji. Młodzież odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach. Szkoła
posiada 22 oddziały, 575 uczniów i 56 nauczycieli.
 
Pani G. Szweda  Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie  – powiedziała, że szkoła jest
wyremontowana. Szkoła liczy 660 uczniów. Uczniowie mogą ćwiczyć na boiskach Górnika Pszów oraz mogą
korzystać w okresie od listopada do marca z lodowiska. Powiedziała, że w szkole działa nieformalnie zespół
teatralny. Jest to szkoła, która przede wszystkim kształci w zawodach rzemieślniczych.
 
Pan  J.  Rudol  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Sejmu  Śląskiego  w  Radlinie  –
poinformował, że szkoła jest wyremontowana. Szkoła przekwalifikowuje się na szkołę zawodową. Posiada
trzy  pracownie  ufundowane  ze  środków europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Szkoła  liczy  około  400
uczniów. Wyniki egzaminu maturalnego są dobre.
 
Pani  B.  R ączka  Dyrektor  Specjalnego  O środka  Szkolno  –  Wychowawczego w Wodzisławiu  Śl. –
stwierdziła, ze kieruje wyjątkową placówką, która w tym roku obchodzi 25 lecie istnienia. Szkoła liczy 380
wychowanków, 103 nauczycieli oraz 43 pracowników administracji i obsługi. Misją szkoły jest akceptacja i
zrozumienie. Celem nadrzędnym jest wszechstronna pomoc dziecku i rodzinie w tym aby w dorosłym życiu
mogło  samodzielnie  funkcjonować.  Wychowankowie  SOSW  to  dzieci  z  rozpoznanym  upośledzeniem
umysłowym oraz z różnymi towarzyszącymi zaburzeniami (autyzm, porażenie mózgowe, ADHD, niedosłuch,
niedowidzenie) i uczęszczają tam do 25 roku życia. Zaprosiła do odwiedzenia placówki.
 
Pani  G.  Majchrowska  Dyrektor  Powiatowego O środka  Doskonalenia  Nauczycieli  –  powiedziała,  że
klientami placówki nie są uczniowie, a przynajmniej nie w sposób bezpośredni, lecz nauczyciele. Placówka
ma bardzo dobre warunki szkoleniowe ( 7 sal szkoleniowych). Głównym zdaniem placówki jest służenie
pomocą  nauczycielom, więc organizuje się  dla nich konferencje przedmiotowe,  warsztaty przedmiotowe,
szkolenia,  kursy  szkolące.  Placówka  prowadzi  również  działalność  wydawniczą.  Placówka  posiada  19
doradców metodycznych, z czego 13 prowadzi powiat.
 
Pani T. Jakubiak Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. – powiedziała,
że reprezentuje placówkę, która świadczy usługi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców w wieku od zera
do 25 lat. Placówka diagnozuje dzieci, które mają problemy w nauce, ale też takie które wybijają się ponad
przeciętność. Placówka prowadzi też dogoterapię.
 
Pani  E.  Spas  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Niepublicznych  w  Radlinie  –  powiedziała,  że  jest  to  szkoła
kształcąca dorosłych. Kształcenie w tej placówce wynika z potrzeb rynku pracy. Szkoła jest mała i kształci w
zawodach technik żywienia i technik handlowiec, prowadzone jest także liceum uzupełniające dla dorosłych.
Szkoła  liczy  trzy  oddziały.  Szkoła  wymaga  od  słuchaczy  samodzielności  jest  jak  gdyby  kontynuacją
kształcenia ustawicznego.
 
Pani  K.  Wrona –  Przewodnicz ąca Rady Młodzie ży –  powiedziała,  że jest  to  nieformalna organizacja
młodzieży  Powiatu  Wodzisławskiego,  która  działa  od  2001  roku.  W  skład  Rady  wchodzą  wszystkie
samorządy uczniowskie. W minionym roku działalność Rady skierowana była na takie obszary jak turnieje,
koncerty  charytatywne,  spotkania  i  wycieczki  integracyjne,  a  także  działalność  wolontariuszy  na  rzecz
potrzebujących.
 
Pan M. Drosio  -  Śląski  Kurator  O światy w Katowicach  –  stwierdził,  iż  jest  mu bardzo miło,  iż  mógł
obejrzeć  panoramę  szkół  Powiatu  Wodzisławskiego.  Z  perspektywy  Województwa  jest  rozsądnie
prowadzona polityka oświatowa, która przynosi rezultaty. Jest to zasługa władz Powiatu Wodzisławskiego.
Informacja,  która  została  dostarczona  radnym  jest  na  bardzo  dobrym  poziomie  i  życzyłby  sobie  taką
informację od wszystkich organów prowadzących.
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  –  podziękował  Śląskiemu Kuratorowi  Oświaty,  że w taki  sposób  ocenia
placówki oświatowe Powiatu Wodzisławskiego. Zawsze w Powiecie oświata była jednym z dominujących
zadań i tak będzie nadal. Podziękował naczelnikowi, dyrektorom i nauczycielom za ciężką i systematyczną
pracę.
 
Radny p. M. Kowalski  – stwierdził, że analizując materiały oświatowe są pewne wątpliwości i niepokoje w
otrzymanych przez radnych materiałach oświatowych. Dwie szkoły posiadają dużo większą średnią uczniów
w oddziale – to jest ZST w Wodzisławiu Śl. wychodzi średnio 32,4 i ZSP nr 1 w Rydułtowach 32,2 ucznia na
oddział. ZST można przyrównać do innych szkół w Powiecie takich jak ZSP nr 2 w Rydułtowach, ZSP w
Pszowie, ZSP w Radlinie, gdzie średnia uczniów wynosi w Rydułtowach 26,2 w Pszowie 28,8, w Radlinie
26,3, a jest zasadnicza w podobnego rodzaju szkole. Powiedział, że ZSP nr 1 w Rydułtowach posiada taką
samą  liczbę  uczniów co ZSP w Wodzisławiu Śl.  i  nasuwają  się  pewne wątpliwości,  czy równomierność



rozłożenia uczniów w naszych szkołach jest prawidłowa. Ma obawy czy baza w ZST w Wodzisławiu Śl. jest
wystarczająca i czy to nie ona jest powodem, że w oddziale w tej szkole jest znacznie więcej uczniów niż w
pozostałych tego typu szkołach. Podobne wątpliwości ma w stosunku do ZSP nr 1 w Rydułtowach. Prosiłby
o informacje od dyrektorów o rzeczywistych problemach szkół.
 
Pani E. Glenc  Naczelnik Wydziału O światy  – stwierdziła, że są wyliczone średnie matematyczne uczniów
na oddział, jednak należy pamiętać, że na tę średnią składają się liczba uczniów w poszczególnych klasach,
oddziałach i tak jak uczniowie w I klasach tworzą  oddział na poziomie 32-34 uczniów, tak w następnych
klasach może ta liczba ulec zmianie. To jest uzależnione od promocji uczniów. ZST jest szkołą popularną i o
bardzo dobrej bazie. Baza w Powiecie Wodzisławskim jest na bardzo wysokim poziomie.
 
Radny p. M. Kowalski  – ad vocem do powyższej wypowiedzi w ZST technik budownictwa półtorej oddziału i
68 uczniów, technik technologii drewna pół oddziału 18 uczniów, technik mechanik dwa oddziały 83, stolarz
33 uczniów w oddziale, technik informatyk 33 uczniów w oddziale - te oddziały mu się nie zgadzają,  że
średnio powinno być około 25 uczniów w oddziale.
 
Pani E. Glenc  Naczelnik Wydziału O światy  – powiedziała, że informacje które przytoczył radny to dane w
klasach pierwszych po rekrutacji. W ZST jest dobra promocja i uczeń się nie wykrusza, dlatego wychodzi
średnio 30 do 32 uczniów na oddział. Stwierdziła, że to jest obiektywny stan liczby uczniów i jest to dobry
wskaźnik.
 
Radny p. M. Kowalski  – stwierdził, że chciałby się dowiedzieć od dyrektorów placówek oświatowych, czy są
problemy z bazą, gdyż Naczelnik Wydziału Oświaty Może to zupełnie inaczej postrzegać.
 
Pani G. Szweda  Dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Pszowie  – stwierdziła, że reprezentuje
ZSP w Pszowie i  tam przypada 26,2 ucznia na oddział.  Dotyczy to głownie  specyfiki  szkoły i  chodzi  o
promocje uczniów do następnej klasy, a także niektórzy uczniowie opuszczają naszą szkołę.
 
Pani R. Gryt  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ry dułtowach  – poinformowała, że
przy rekrutacji dana klasa ma liczyć około 32 uczniów. Jednak chodzi w tej placówce także o położenie, obok
Rybnika, który przyciąga młodzież. Jednak po rozpoczęciu roku szkolnego okazuje się, ze jest trudny dojazd
do Rybnika i  uczniowie przenoszą  się  do naszej  szkoły w Rydułtowach.  Stąd wysoka liczba uczniów w
klasach.
 
Pan D. Majcherek Etatowy Członek Zarz ądu  – powiedział,  że p. Naczelnik  nie jest autokratyczna, ale
sympatyczna, skuteczna, pragmatyczna i miła. Zarząd kontynuuje politykę poprzedniego Zarządu.
 
Pan Cz. Pieczka Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Wodzisławiu Sl.   – powiedział, że polityka
kształtowana przez Zarząd jest dobra, a ZST jest szkołą o dobrej bazie. Jednak jeżeli klasa liczy 35 osób na
starcie, to do matury na pewno tyle osób nie przystąpi.
 
Radna p. J. Tomaszewska  – stwierdziła, że śledząc wyniki środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,
to  należy docenić  dyrektorów placówek  oświatowych za  umiejętność  pisania  projektów,  umiejętność  ich
realizowania, jest to ogromny trud i należy za to podziękować.
 
Pani E. Spas  – powiedziała, że w Powiecie Wodzisławskim od początku powstania szkoły miała pomocną
dłoń i za to dziękuje.
 
Wiceprzewodnicz ąca Rady Powiatu p. E. Cogiel  – podziękowała wszystkim osobom związanym z oświatą
w Powiecie Wodzisławskim za działania, które skutkują coraz lepszymi wynikami nauczania, gdyż zdajemy
sobie sprawę,  że potrzebny jest  trud bardzo wielu osób,  aby te zadania przyniosły bardzo dobry efekt.
Podziękowała p. Naczelnik za nadzorowanie i całokształt działań związanych z dobrym funkcjonowaniem
oświaty w Powiecie,  podziękowała za  takie układanie pracy która powoduje bezkolizyjne przekazywanie
informacji i współpracę. Za wszystkie działania które skutkują pozyskiwaniem bardzo znaczących środków
zewnętrznych.  Za dobre  zorganizowanie  pracy w placówkach oświatowych.  Życzyła,  aby ta organizacja
wiedzy na terenie Powiatu Wodzisławskiego przeprowadzana była w sposób co najmniej tak dobry jak do tej
pory, co skutkuje dobrymi a w przyszłości jeszcze lepszymi wynikami nauczania.
 
Ad. 8
Starosta Powiatu p. J. Rosół  – stwierdził, iż stosownie do art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) poinformował, że za 2006
rok zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2007r. było 57 osób, z czego:

1) 23  oświadczenia  zostały  złożone  przez  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu,  osoby



zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
2) 28 oświadczeń zostało złożonych przez osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty,
3) 4 oświadczenia zostały złożone przez członków Zarządu Powiatu,
4) po 1 oświadczeniu sekretarz i skarbnik Powiatu.

Ponadto  w 2006 r.  zostało  złożonych 5  oświadczeń  majątkowych w związku z  objęciem stanowiska,  1
oświadczenie w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji  administracyjnych w imieniu
starosty,  2  oświadczenia  w  związku  z  rozwiązaniem  stosunku  pracy.  Łącznie  zostało  złożonych  65
oświadczeń majątkowych, wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. W dniach 1 czerwca 2007
roku zgodnie  z  art.  25c  ust.  6  cytowanej  na  wstępie ustawy o samorządzie  powiatowym 1 egzemplarz
oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
został  przekazany  do  urzędu  skarbowego  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  osoby
składającej oświadczenie majątkowe. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim pismem z dnia 19 lipca 2006 r.
wniósł uwagi do 5 oświadczeń majątkowych:

1)    p.  Tadeusz  Sobala  –  członek  Zarządu  Powiatu  podał  błędną  wartość  dochodu  z  działalności
gospodarczej,

2)    p.  Krzysztof  Błaszczyk  –  naczelnik  Wydziału  Administracji  Architektoniczno  –  Budowlanej  w
egzemplarzu przekazanym do urzędu skarbowego nie podał roku produkcji samochodu Fiat Punto,

3)    p. Teresa Jakubiak nie podała wartości nieruchomości wymienionej w pkt. II 4 oświadczenia, 
4)    p. Ryszard Nawrocki nie wskazał w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto kredyt,
5)    p. Agnieszka Majoch – Choroba nie wskazała w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto kredyt.

W dniu 8 sierpnia wszystkie osoby zostały powiadomione o uwagach wniesionych przez naczelnika urzędu
skarbowego i  zostały zobowiązane do złożenia  pisemnych wyjaśnień.  Do dnia  9  sierpnia  oświadczenia
zostały uzupełnione i opublikowane w BIP-ie. Pan K. Błaszczyk i p. T. Jakubiak nie składali uzupełnień, gdyż
egzemplarze pozostające w Starostwie zawierały kompletne informacje. W oświadczeniach majątkowych
składanych w trakcie roku nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  odczytał  informację  Naczelnika  Urzędu  skarbowego  w
Wodzisławiu Śląskim  o przesłanych oświadczeniach majątkowych. Ww. informacja stanowi   załącznik nr  
7    do  protokołu    z  obrad XII  sesji  Rady Powiatu  Wodzisławskiego oraz przedstawił  informację  w sprawie
oświadczeń majątkowych radnych za 2006 rok.  Ww. informacja stanowi    załącznik nr     8   do protokołu   z
obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Wiceprzewodnicz ąca Rady Powiatu p. E. Cogiel  – odczytała informację Naczelnika Urzędu Skarbowego
w  Wodzisławiu  Śląskim  w  sprawie  przesłanych  przez  Wojewodę  Śląskiego  oświadczeń  majątkowych
Starosty Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu. Ww. informacja stanowi   załącznik nr     9   do protokołu  
z obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9a
Projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  Miastu  Pszów  prowadzenia  zadań  zimowego  utrzymania  dróg
powiatowych i przejęcia od Miasta Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg gminnych wraz z
uzasadnieniem stanowi   załącznik nr     10   do protokołu   z obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że Komisja Organizacyjno – Prawna, Komisja
Budżetu i Finansów oraz Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wydały opinie pozytywne do ww. projektu
uchwały.
 
Pan  M.  Okularczyk  Dyrektor  PZD  –  zgłosił  autopoprawkę  do  ww.  projektu  uchwały  w §1  i  2  należy
wykreślić wyrazy „od dnia 01.11.2007r. do dnia 15.04.2008r.”
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powierzenia  Miastu  Pszów prowadzenia  zadań  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych  i  przejęcia  od
Miasta Pszów prowadzenia zadań  zimowego utrzymania dróg gminnych. W głosowaniu wzięło  udział 19
radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XII/138/2007 została podjęta i stanowi    załącznik nr     11   do protokołu   z obrad XII sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 9b
Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  opłat  za  usuwanie  pojazdów i  ich  parkowanie,  pobieranych  przez
jednostki wyznaczone przez starostę wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr     12   do protokołu   z obrad  



XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że Komisja Organizacyjno – Prawna, Komisja
Budżetu i Finansów oraz Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wydały opinie pozytywne do ww. projektu
uchwały.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
ustalenia opłat  za usuwanie pojazdów i  ich parkowanie,  pobieranych przez jednostki  wyznaczone przez
starostę. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XII/139/2007 została podjęta i stanowi    załącznik nr     13   do protokołu   z obrad XII sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9c
Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym      spalinowym  
na zbiornikach wodnych położonych w Olzie – Gmina Gorzyce wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr  
14   do protokołu   z obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że Zarząd Powiatu wydał opinie pozytywną do
ww. projektu uchwały.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zakazu
używania  jednostek  pływających  o  napędzie  mechanicznym  spalinowym  na  zbiornikach  wodnych
położonych w Olzie – Gmina Gorzyce. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XII/140/2007 została podjęta i stanowi    załącznik nr     15   do protokołu   z obrad XII sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9d
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r.  w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr     16   do protokołu   z obrad  
XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu wydały opinie pozytywne do ww. projektu uchwały.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok.
W  głosowaniu  wzięło  udział  19  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  19  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr XII/141/2007 została podjęta i stanowi    załącznik nr     17   do protokołu   z obrad XII sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 10
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  ze  radnemu p.  J.  Żywinie  odpowiedź  na
zapytanie zostanie udzielona pisemnie.
 
Ad. 11
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p. E.  Wala  –  zaprezentował  radnym jak  wygląda strona internetowa z
danymi radnych Powiatu Wodzisławskiego. Ponadto zapoznał radnych:
- z pismem Pana H. Rducha dotyczącego odpowiedzi na pismo,
- ze skargą na Panią B. Rączka,
- zaproszeniem dotyczące Mistrzostw Polski w szachach,
- wypisami z rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach,
- z pismem Komisji Rewizyjnej dotyczącym kontroli w PZD
Przedstawił  informację o      spotkaniach i imprezach, w których uczestniczyli przewodniczący rady,  
która   stanowi   załącznik nr     18   do protokołu   z obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Zapoznał  radnych z  harmonogramem komisji  w  miesiącu listopadzie  i  poinformował,  że następna sesja
odbędzie się w dniu 29 listopada 2007 roku.
 



Ad. 12
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 18.00.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


