
Protokół nr XI/07 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 27 wrze śnia 2007 r.
 
 

Obrady sesji poprzedził występ chóru „Cecylia” z Rydułtów pod dyrekcją  p. Donaty Miłowskiej.
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 27 września 2007 r. o godz. 15.00. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  otworzył  sesję  i  na  podstawie  listy  obecności  stwierdził
wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. 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  X sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od X  sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wnioski i oświadczenia  radnych. 
7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu  za I półrocze 2007 r. 
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2007r. 
9. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji  Rewizyjnej za I  półrocze 2007 r. oraz z  kontroli

zleconej przez Radę  Powiatu w Wydziale Ochrony  Środowiska Starostwa Powiatowego. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)    zmiany  uchwały  nr  VI/76/2007  z  dnia  29  marca  2007r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu przez
Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ul.
Powstańców w Syryni”,

b)    pozbawienia  drogi  nr  5052  S  położonej  na  terenie  Gminy  Lubomia  (przebiegającej   od
skrzyżowania  z  drogą  3512  S  w  Lubomi  do  skrzyżowania  z  drogą  3544  S  w  Ligocie
Tworkowskiej) kategorii drogi powiatowej,

c)    uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
d)    zmiany uchwały Nr VI/75/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2007 roku w

sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację  zadań z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007, 

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

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12.Informacje bieżące. 
13.Zamknięcie  obrad XI 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
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji, które stanowi załącznik   nr 2   do protokołu  ,   a także informację na temat przetargów i
udzielanych zamówień  publicznych, która stanowi załącznik    nr 3   do protokołu  .  Następnie  poprosił
Wicestarostę o  przedstawienie  informacji  na  temat  służby  zdrowia  i  koncepcji  połączenia  szpitali
powiatowych.
 
Wicestarosta  Powiatu  p.  T.  Skatuła  stwierdził,  że  warto  przypomnieć  historię  wszystkich  działań
związanych  z  powiatową  służbą  zdrowia.  Powiedział,  że w  marcu br.  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o
powołaniu  zespołu,  zadaniem  którego  było  opracowanie  projektu  koncepcji  funkcjonowania  szpitali  w
Powiecie Wodzisławskim. W skład tego zespołu weszli oprócz Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu i
Naczelnika Wydziału Zdrowia także dyrektorzy ZOZ-ów i ich zastępcy ds. lecznictwa oraz Przewodniczący
Komisji  Zdrowia. Pierwsze  posiedzenie  tego  zespołu  odbyło  się  8  marca  br.,  a  w  dniu  25  maja  br.
opracowany projekt koncepcji funkcjonowania szpitali w Powiecie Wodzisławskim po skorygowaniu został
ostatecznie  zaakceptowany  przez  wszystkich  członków  zespołu,  a  następnie  przedstawiony
przedstawicielom  związków  zawodowych,  rad  społecznych,  lekarzom  oraz  radnym  powiatowym.
Wicestarosta przypomniał            w skrócie podstawowe założenia tego projektu. Projekt ten zakładał, że w
drugiej  połowie  2007  r.  zmiany  dotyczyć  będą  schematu  organizacyjnego  i  reorganizacji  komórek
administracyjno-technicznych, z zachowaniem dotychczasowego statusu działalności medycznej. W wyniku
tej  reorganizacji  redukcja  miała  obejmować  około  48  stanowisk  pracy.  Z  kolei  w  2008  r.  reorganizacja
oddziałów szpitalnych miała dotyczyć w wodzisławskim ZOZ-ie przekształcenia Oddziału  Wewnętrznego nr
II w oddział o charakterze opieki długoterminowej, przenosząc Oddział Wewnętrzny nr II w nowe miejsce
zachowując  dotychczasową  liczbę  łóżek.  Planowano  także  modernizację  Oddziału  Rehabilitacji  poprzez
adaptację pomieszczeń po byłej pralni uzasadniając, że stworzenie bazy fizykoterapeutycznej jest niezbędne
do  prawidłowego  i  lepszego  funkcjonowania  tego  Oddziału,  zwłaszcza  mając  na  uwadze  wskaźniki  z
ostatnich trzech lat wykorzystania łóżek na Oddziale Rehabilitacji, które mają tendencję wzrostową. Jeżeli
chodzi o ZOZ w Rydułtowach, to przekształcenia miały polegać na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego
oraz modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego przez zaadoptowanie pomieszczeń  po Oddziale
Otolaryngologicznym. Z uwagi na to, że ten projekt koncepcji połączenia szpitali nie znalazł poparcia, bo było
do niego bardzo dużo uwag, dotyczących głównie braku konkretów i szczegółów, Zarząd Powiatu w dniu 13
czerwca  br.  uwzględniając  postulaty  związków  zawodowych,  Rad  Społecznych  oraz  lekarzy  postanowił
umożliwić  przedstawicielom  obu  ZOZ-ów  uszczegółowienie  koncepcji  w  myśl  zgłaszanych  przez
opiniujących  uwag,  przesuwając  jednocześnie  na  wrzesień  termin  przedłożenia  projektu  uchwały  w tym
zakresie Radzie Powiatu. Wicestarosta dodał, że w dniu 23 maja br. na posiedzeniu Zarządu Powiatu został
przedstawiony taki projekt uchwały w sprawie połączenia ZOZ-ów, który został przekazany do Wojewody
Śląskiego i wrócił do zarządu 12 czerwca br. po pozytywnym zaopiniowaniu. W związku z powyższym w dniu
14 czerwca br. Zarząd wystąpił do dyrektorów ZOZ-ów z prośbą o wytypowanie po trzech przedstawicieli z
każdego  zakładu  do  stworzenia  zespołu,  którego  zadaniem  byłaby  realizacja  powyższych  zadań,  czy
uszczegółowienie  wcześniej  przedstawionych  koncepcji. Na  koordynatora  działań  wyznaczona  została
Naczelnik  Wydziału  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej,  a  zakończenie  tych  prac  zaplanowano  na  dzień  15
września br. Ze strony ZOZ-u w Rydułtowach członkami zespołu zostali: p. Halina Nawrat - p.o. Dyrektora
ds. Technicznych,  p. Dorota Selwa - Przewodnicząca Zakładowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek  i  Położnych,  p.  Aleksander  Chlubek  -  Skarbnik  Zakładowego  Ogólnopolskiego  Związku
Zawodowego  Lekarzy.  Z  kolei  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  reprezentował  p.  Zenon  Barteczko  –  Zastępca
Dyrektora ds. Lecznictwa, który został przewodniczącym tego zespołu, p.  Henryk  Stawarczyk - Zastępca
Dyrektora  ds.  Ekonomiczno-Ekspoloatacyjnych  oraz p.  Maciej  Dragon  -  Przewodniczący  Związku
Zawodowego  Lekarzy.  Powyższy  zespół  w  dniu  14  września  br.  zakończył  trzymiesięczną  pracę
dostarczając 17 września br. opracowanie pod tytułem „Uszczegółowienie projektu koncepcji funkcjonowania
szpitali  w Powiecie Wodzisławskim z dnia 25 maja 2007r.”  Wicestarosta odczytał następujące fragmenty
tego dokumentu:
 

„1.  Organizacja oddziałów medycznych.  Każde ograniczenie liczby łóżek w danym oddziale  może
skutkować  zmniejszeniem  kontraktu  z  NFZ,  natomiast  powiększenie  jakiegokolwiek  oddziału  lub
organizacja  nowego  nie  gwarantuje  zawarcia  kontraktu  na  ten  zakres  świadczeń.  W  dalszej
perspektywie należy podjąć decyzję, przedmiotem której może być ewentualnie: 
a)    zwiększenie liczby łóżek Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu w Wodzisławiu Śl., w odpowiedzi na

rosnący popyt na tego rodzaju świadczenia (długie kolejki oczekujących) dopiero po uzyskaniu
zapewnienia z NFZ o możliwości zwiększenia kontraktu na tego rodzaju świadczenia,



b)    przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych II w Wodzisławiu Śl. z ul. Wałowej 30 na ul. 26
Marca – do głównego kompleksu, z jednoczesnym utworzeniem oddziału opieki długoterminowej
w zwolnionym budynku. Oddział Chorób Wewnętrznych II zatrudnia obecnie 10 lekarzy (w tym
czterech ze specjalizacją II stopnia oraz jeden z tytułem doktora nauk med.) oraz 27 pielęgniarek.
Oddział  rocznie  wykonuje  ok.  2 600  hospitalizacji,  realizuje  przypisany  kontrakt  i  odnotowuje
dodatni wynik finansowy. Ze względu na brak zaplecza diagnostycznego (laboratorium, RTG) i
konsultacji specjalistycznych na miejscu (realizacja poprzez codzienny transport) przeniesienie
tegoż oddziału do głównego kompleksu jest uzasadnione i skutkowałoby poprawą funkcjonowania
oraz obniżeniem kosztów. Z uwagi na fakt, iż zadanie to wymaga ustalenia optymalnej lokalizacji,
sporych nakładów inwestycyjnych należy je rozpatrzyć w terminie późniejszym tym bardziej, iż w
Zespole  występują  obecnie  przedsięwzięcia  bardziej  pilne  do  realizacji  (ujęte  w  programie
dostosowawczym),

c)    utworzenie  oddziału  opieki  długoterminowej  może  być  zasadne  przy  drastycznym  przypadku
obniżenia  rentowności  innego  oddziału.  Oddziały o  tym  profilu  charakteryzują  się  małym
przychodem i co za tym idzie małą rentownością ekonomiczną.

2.  Administracja.  Scalenie  administracji  dwóch  ZOZ-ów  pozwoli  na  uzyskanie  oszczędności  w
dłuższej perspektywie czasowej. Istotne różnice w organizacji pracy, stosowanie różnych programów
komputerowych i  zasad pracy wymaga opracowania docelowego modelu, który pozwoli  zachować
najlepsze cechy łączonych struktur. Już na obecnym etapie można ostrożnie określić oszczędności
etatowe na poziomie ok. 40.”
 

Wicestarosta  poinformował  też,  że  w  tabeli  nr  9  zawarte  jest  zestawienie  zatrudnienia  obecnego  i
docelowego, z rozbiciem na poszczególne działy, przewidujące redukcję 40 etatów. Szacunkowo wyliczony
został koszt oszczędności z tego tytułu, który wynosi około 90 tys. zł. miesięcznie, co rocznie daje kwotę
1 080 tys.  zł.,  a  minus  koszty  odpraw  to  jest  kwota  810  tys.  zł.  Następnie  przytoczył  fragment  treści
rozdziału dotyczącego regulacji płacowych: 
 

„Połączenie  dwóch  Zespołów w  jeden  będzie  wymagało  przeprowadzenia  ujednolicenia  poziomu
wynagrodzeń  w poszczególny grupach zawodowych co jest warunkiem koniecznym dla uniknięcia
konfliktów i uzyskania dobrej integracji personelu, szczególnie medycznego. (…)  Koszty wyrównania
różnic wynoszą ok. 70 tys. zł. miesięcznie, co daje kwotę 1 000 tys. zł. na rok”,

 
a także odczytał fragment z rozdziału dotyczącego przewidywanych efektów połączenia:
 

„1. Dostępność do świadczeń stacjonarnej opieki medycznej. Utworzenie jednego zespołu w powiecie
nie  spowoduje  ograniczenia  dostępności  mieszkańców  Powiatu  Wodzisławskiego  do  świadczeń
zdrowotnych przy zachowaniu obecnej struktury szpitali.
2. Aspekt finansowy. Oszczędności wstępnie wyliczone, możliwe do uzyskania głównie w zakresie
zmniejszenia  ilości  etatów  administracyjnych  zostaną  w  całości  pochłonięte  przez  wyrównanie
wynagrodzeń pomiędzy pracownikami dwóch Zespołów w poszczególnych grupach zawodowych –
głównie medycznych. Akcje protestacyjne prowadzone w którymkolwiek ZOZ-ie oraz związane z nią
ewentualne podwyżki dla personelu lekarskiego i pozostałego medycznego – mogą pogłębić różnice
w wynagrodzeniach między jednostkami i tym samym koszty koniecznej do przeprowadzenia regulacji
płacowej mogą dodatkowo znacząco wzrosnąć w stosunku do oszczędności kadrowych. W zakresie
racjonalnego wydatkowania środków inwestycyjnych – przedsięwzięcie nie wprowadzi  znaczących
różnic, jeśli  ranga dwóch szpitali ma być utrzymana i zapewniona dobra dostępność do świadczeń
zdrowotnych (należy realizować programy dostosowawcze w pełnym zakresie w obu jednostkach).
3. Aspekt wprowadzanej ustawy o sieciach szpitali. W aspekcie zapisów projektu ustawy o sieciach
szpitali  przedsięwzięcie  utworzenia  jednego  zakładu  opieki  zdrowotnej  w  powiecie  nie  stwarza
lepszych ani gorszych warunków zakwalifikowania nowopowstałej jednostki do sieci szpitali. Obecnie
funkcjonujące Zespoły są  jednostkami  średniej  wielkości  w  skali  kraju  i  posiadają  dobre  warunki
wyjściowe w celu spełnienia wymogów odnośnie zalecanych wskaźników liczby łóżek, wskaźników
jakościowych oraz finansowych”.

 
W  następnej  kolejności  Wicestarosta  odczytał  wnioski,  jakimi  zakończył  się  przedstawiany przez  niego
dokument:
 

„1.  Dwa  Zespoły  jako  podmioty  niezależne  powinny  ubiegać  się  o  akces w  organizowanej  sieci
szpitali.
2.  Utworzenie jednego zakładu opieki  zdrowotnej  w Powiecie  Wodzisławskim poprzez połączenie
obecnie  funkcjonujących  będzie  generować  dodatkowe  koszty,  wyższe  od  przewidywanych
oszczędności.
3. Zarządzanie większą jednostką z uwagi na wzajemną odległość będzie utrudnione.



4.  Ewentualna  reorganizacja  prowadzona  wyprzedzająco  do  działań  ustawodawcy  będzie
powodować,  iż  nie będzie można wnioskować o  pokrycie  powstałych  kosztów celowymi  środkami
publicznymi (przewidywanymi na ten cel w ustawie).
5. Może wystąpić utrudnienie w pozyskaniu środków unijnych, jeden zespół jeden projekt praktycznie
możliwy  do  zatwierdzenia,  dwa  zespoły  dwa  projekty  (małe  prawdopodobieństwo  zatwierdzenia
dwóch projektów dla jednego podmiotu).
6. Nie można mieć pewności, że przyszły kontrakt będzie sumą obecnych.
7. Podział środków pomiędzy dwa szpitale w przypadku jednej dyrekcji może rodzić konflikty.
8. W chwili obecnej obydwa zespoły mocno identyfikują się ze swoim szpitalem a ewentualne ruchy
kadrowe na zasadzie przesunięć – szczególnie jeżeli chodzi o lekarzy i pielęgniarki, będzie spotykał
się z dezaprobatą i może dochodzić do zwolnień z pracy i utratą wykwalifikowanej kadry.
9.  W dotychczasowym  układzie  widzimy możliwość  współpracy między obu jednostkami,  która  w
chwili  obecnej  występuje w ograniczonym zakresie.  Można tutaj  rozważyć  organizację  wspólnych
przedsięwzięć dotyczących:
- kuchni,
- centralnej sterylizacji
- laboratorium
a  także  współpracę  jednoimiennych  oddziałów mającą  na  celu  lepsze  wykorzystanie  kadry  i  ich
doświadczenia.
10. Powstanie jednego zespołu opieki zdrowotnej w Powiecie Wodzisławskim na zasadzie jednego
szpitala  wiodącego z  rozbudowaną  bazą  zabiegowo-diagnostyczną  i  drugiego z  ograniczoną  rolą
doprowadzi  do  powstania  napięć   i  protestów pracowników drugiej  jednostki  a  przede wszystkim
spowoduje znaczne ograniczenie dostępności lokalnej społeczności do świadczeń zdrowotnych.
11. Brak stabilizacji sytuacji politycznej (przeddzień nowych wyborów do Sejmu) i co za tym idzie brak
pewności  co do przyszłej  strategii  rządowej  w  obszarze  ochrony zdrowia,  również  przemawia  za
odłożeniem rozważanych zmian organizacyjnych do momentu pojawienia się nowych wytycznych w
tym temacie.” 

 
Wicestarosta poinformował,  że  w dniu  20  września  br.,  czyli  w trzy dni  po otrzymaniu  tej  koncepcji,  w
Starostwie odbyło się spotkanie z udziałem Wicestarosty, Naczelnika Wydziału Zdrowia, dyrektorów ZOZ-ów
w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach oraz p. Z. Barteczki i p. A. Chlubka reprezentujących zespół powołany do
opracowania  ww.  projektu.  Podczas  spotkania  dyrektor p.  Z.  Barteczko  jako  przewodniczący  zespołu
zreferował  przebieg  prac  oraz  przedstawił  najistotniejsze  wnioski  i  przewidywane  efekty  połączenia,
wynikające z opracowanego dokumentu. W dalszej części tego spotkania każdy obecny mógł i wyraził swoją
opinię, jak również podsumował czy podpytywał o wątpliwości. Takie wątpliwości i uwagi skierował również
Wicestarosta  do  Dyrektora  stwierdzając,  że  w  zasadzie  w  części  opracowania  dotyczącej  reorganizacji
oddziałów szpitalnych w ZOZ w Wodzisławiu Śl.  nie wskazano żadnych terminów oraz przewidywanych
kosztów reorganizacji oraz ich źródeł finansowania. Nie odniesiono się w ogóle do reorganizacji lecznictwa
stacjonarnego w ZOZ-ie w Rydułtowach.  W odniesieniu do redukcji  zatrudnienia w zakładach wskazano
wyłącznie  liczbę  redukowanych  etatów  w  poszczególnych  komórkach  organizacyjnych,  nie  podając
uszczegółowienia którego z ZOZ-ów dotyczyć będą   i jaka to będzie ilość. Wicestarosta stwierdził, że brak
jest w tym uszczegółowieniu koncepcji odpowiedzi na podstawowe pytania stawiane przede wszystkim przez
organizacje związkowe, członków Rad Społecznych i niektórych radnych. Mając to na uwadze oraz wyniki
prac obu zespołów stwierdził, że nie uzyskano consensusu przedstawicieli obu zakładów co do koncepcji
połączenia  szpitali  w  jeden  samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  i  poinformował  wówczas
zebranych,  że  wystąpi  do  Zarządu  o  odroczenie  decyzji  w  sprawie  połączenia  szpitali,  proponując
jednocześnie rozważenie możliwości  zlecenia firmie specjalistycznej  prowadzącej  działalność  w zakresie
usług doradczych dla sektora zdrowia, przeprowadzenie szczegółowej analizy funkcjonowania obu zakładów
oraz opracowanie programu ich restrukturyzacji w świetle wymagań określonych w rozporządzeniu ministra
zdrowia. Jego zdaniem wyniki niniejszego opracowania pozwolą podjąć ostateczną decyzję, co do kształtu
funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej na naszym terenie. Wicestarosta stwierdził, iż sądził, że uda się
rozwiązać ten temat małymi krokami, w ramach consensusu, ale skoro takiego nie uzyskano to uważa, że
jedynym  wyjściem  jest  właśnie  skierowanie w  tym  momencie  zlecenia  na  rynek  zewnętrzny,  do
wyspecjalizowanej firmy, dlatego też w dniu 26 września br. taki wniosek skierowany do Zarządu  i w świetle
wysłuchanej relacji dotyczącej wyniku prac zespołu powołanego do uszczegółowienia koncepcji połączenia
szpitali,  Zarząd  również  stwierdził, iż  ponownie  nie  osiągnięto  kompromisu  co  do  koncepcji  połączenia
zespołów w jeden samodzielny publiczny zakład. W związku z tym  stanowisko Zarządu Powiatu w tym
zakresie było następujące:
 

„W związku z  powyższym  Zarząd przychylił  się  do  wniosku Wicestarosty o odroczenie  decyzji  w
sprawie  połączenia  szpitali  w  Powiecie  Wodzisławskim  i  rozpoczęcie  procedury,  dzięki  której
wyłoniona zostanie firma audytorska dla opracowania koncepcji restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Wodzisławski.”



 
Zdaniem Wicestarosty jest to chyba najlepsze wyjście, które rozwieje wszystkie wątpliwości. Na zakończenie
przekazał także informację, iż na tym samym posiedzeniu Zarząd uwzględniając trudną sytuację finansową
ZOZ-ów, mając na uwadze odpowiedzialną postawę kadry medycznej w związku z zakończeniem strajków, a
także  starania  dyrekcji  w  zakresie  pozyskiwania  środków zewnętrznych  na  bieżącą  działalność,  podjął
decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w różnych formach przewidzianych prawem, w wysokości około 800
tys.  zł.  dla  każdego  z  ZOZ-ów. Jednak,  aby  taka  decyzja  mogła  zostać  zrealizowana  musi  zostać
zaopiniowana  przez  Komisję. Pomoc  ta  w  przypadku  jednego  z  ZOZ-ów  dotyczyć  będzie  umorzenia
całkowicie pożyczki, która została zaciągnięta, a dla drugiego z ZOZ-ów będzie wsparciem inwestycji p.n.
„Organizacja izby przyjęć szpitala”, dlatego że Dyrektor ZOZ-u w Wodzisławiu przesłał pismo, iż z uwagi na
to,  że  podjął  starania  o  uzyskanie  innej  pożyczki,  którą  chce spłacić  pożyczkę  z  Powiatu,  rezygnuje  z
ubiegania  się  o  jej  umorzenie.  Zarząd  jest  przekonany,  że  te  działania  przyniosą  wymierne  efekty
ekonomiczne  i organizacyjne w działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  przekazał Radzie Powiatu podziękowanie podpisane i złożone przez Wójta
Gminy  Kłomnice  p.  Adama  Zająca  w  imieniu  wszystkich  poszkodowanych  przez  trąbę  powietrzną  za
inicjatywę dokonania wpłaty przeznaczoną na pomoc osobom dotkniętym tą klęską.
 
 
Ad. 5
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna
interpelacja.
 
Radny p. G. Kami ński  zapytał jak wygląda koncepcja Starostwa w sprawie podwyższenia jakości obsługi
klienta na najbliższe lata. Pytanie to kieruje dlatego, że niestety z różnych źródeł można dowiedzieć się o
różnych propozycjach np. przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budynku Pogotowia, czy
też  przeniesienia do budynku ZST kolejnych wydziałów Starostwa.  Drugie jego pytanie dotyczy tego jak
Starostwo Powiatowe przygotowało się do pozyskiwania środków unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-
2013.
 
Radny p. P. Cybułka  powiedział, że ma zapytania do materiału przedstawionego przez Wicestarostę. Od
kilku  miesięcy jest  mowa o  łączeniu  ZOZ-ów i  dlatego  chciałby  się  dowiedzieć  kto  jest  pomysłodawcą
łączenia szpitali, kto zaprząta tylu ludziom głowę, zadaje trudu, który praktycznie jest podważalny ponieważ
Zarząd  mówi,  że  nie  wierzy  w  wyniki  finansowe,  bo  każdej  restrukturyzacji  muszą  towarzyszyć  skutki
finansowe,  a  więc  musi  sam się  przekonać  jaki  jest  faktycznie  stan  finansów obydwu ZOZ-ów. Zwrócił
uwagę, że zespół który pracował nad tym zagadnieniem i przedstawił wyniki swoich prac, mówi o tym, aby
nie dochodziło do łączenia szpitali, a Zarząd trwa przy swoim stanowisku, aby łączenie jednak miało miejsce.
 
  
Radny p. J. Żywina  powiedział, że w kontekście informacji, którą przedstawiono, a także decyzji Zarządu
Powiatu o odroczeniu decyzji w sprawie połączenia szpitali chciałby zadać kilka pytań i podzielić się kilkoma
refleksjami. Stwierdził, że powrócono do punktu wyjścia, bo mimo, iż niektórzy ludzie, którzy do tej pory mieli
w jakiś sposób do czynienia ze służbą zdrowia podpowiadali, że to musi być trochę inaczej przygotowane, to
Zarząd Powiatu nie zawsze z takimi podpowiedziami się zgadzał. Poprosił, aby udostępniono mu w całości
sprawozdanie  tego  zespołu,  którego  wyniki  dzisiaj  zostały  przedstawione. Po  drugie,  jeżeli  na  wniosek
Wicestarosty  Zarząd  odroczył  koncepcję  łączenia  szpitali,  tzn.  że  nie  zgodził  się  z  wnioskami
wypracowanymi przez zespół, to w takim razie jak wyglądała współpraca miedzy zespołem a Zarządem?
Przecież  powinny  być  wysłuchiwane  wzajemnie  racje  i  poglądy,  a  ponieważ  to  Zarząd  decyduje  jaka
powinna być  w przyszłości i obecnie koncepcja funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie, toteż Zarząd
powinien ukierunkowywać prace zespołu. W związku z tym poprosił o przedstawienie szerszych informacji
na temat tej bieżącej współpracy zarządu i zespołu. Radny stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż Zarząd mógł
być zaskoczony kilka dni temu, natomiast gdyby współpraca była na bieżąco prowadzona, to nie powinien
być zaskoczony. Dodał, że wypowiadane słowa trzeba ważyć, bo później jest się za to odpowiedzialnym, a
słyszał  na  tej  sali,  że  wszystko  jest  uzgodnione  i  idzie  w  dobrym  kierunku, np.  że  kontrakt  nie  będzie
pomniejszony, bo były nawet deklaracje dyrektora oddziału NFZ, a dziś się słyszy, że zespół nie podzielił
tego zdania i on też go nie podziela. Chciałby się dowiedzieć jak jest faktycznie, czy można powiedzieć, że w
przyszłości w przypadku połączenia szpitali na kontrakcie nie ucierpimy, czy też nie można tego powiedzieć.
Podkreślił,  że wszystkie inne uwagi podziela, łącznie z tym co było napisane we wnioskach, ale podziela
także w tym względzie determinację Zarządu. Jeżeli ten kierunek jest prawidłowy, a według niego jest, jeżeli
będzie  dobrze  przygotowany,  to  trzeba go  nie  stracić  z  oczu.  Zapytał  także  czy audyt  jest  receptą  na
wszystko, a jeżeli tak, to jaki audyt, kiedy on zostanie wszczęty. Zwrócił uwagę,  że audytorzy to są tacy
ludzie, którzy badają stan faktyczny, a w związku z tym trzeba było wyjść od współpracy z zespołem, który



został powołany, bo audytorzy dotrą do tych dokumentów, które zostały już opracowane, do wniosków, które
zostały wypracowane, do przedstawicieli obydwu ZOZ-ów i przedstawicieli zespołu, który opracowywał te
wnioski.  Przypomniał,  że  on  sam  proponował  przeprowadzenie  audytu  mieszanego, a  jeżeli  będzie  to
niezależny  audyt,  typowo  zewnętrzny,  to  po  pierwsze  będzie  oderwany  od  rzeczywistości  szpitalnej  w
obydwu zespołach, a po drugie będzie bardzo drogi.
 
Ad. 6
 
Radny p. P. Cybułka  powiedział, że z badania finansowego wynikało, że zadłużenie ZOZ-u w Rydułtowach
jest w okolicach 9 mln. zł. a ZOZ-u  w Wodzisławiu Śl. wynosi około 13 mln. zł. więc bardzo prosto można
podsumować, że jest to prawie 22 mln. zł. Cieszy go, że Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, że te straty musi
pokryć  Powiat  i  zdecydował  o  udzieleniu  pomocy  ZOZ-om  w  wysokości  800  tys.  zł.,  dzięki  czemu  to
zadłużenie nieco zmaleje. 
 
Ad. 7   
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż informację z wykonania budżetu Powiatu za I
półrocze 2007r.  radni otrzymali  w terminie do 31 sierpnia 2007r.  Z informacją tą  zapoznały się:  Komisja
Budżetu i Finansów, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Organizacyjno-Prawna i nie wniosły do niej uwag.
Informacja ta stanowi   załącznik nr 4   do protokołu  .
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Ad. 8
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż ze sprawozdaniem z wykonania uchwał Rady
Powiatu za I półrocze 2007r.  zapoznała się Komisja Organizacyjno-Prawna i nie wniosła do niego uwag.
Sprawozdanie to stanowi   załącznik nr 5   do protokołu  .
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Ad. 9
 
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania  z  realizacji  planu
kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2007 r. oraz z kontroli zleconej przez Radę  Powiatu w Wydziale
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.
 
Przewodnicz ąca Komisji  Rewizyjnej p.  J.  Otawa  przedstawiła sprawozdanie z realizacji  planu kontroli
Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2007 r. oraz z  kontroli zleconej przez Radę  Powiatu w Wydziale Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego, stanowiące   załącznik nr 6   do protokołu  .
 
 
Głos w dyskusji zabrali:
 
Radny p.  I.  Serwotka  zwrócił  uwagę,  że  radni  powinni  otrzymać  to  sprawozdanie  w formie  pisemnej,
szczególnie mu chodzi o tą drugą część bo temat składowania odpadów jest bardzo kontrowersyjny i trudno
tak na szybko zapoznać się z tym całym tokiem postępowania, tym bardziej, że jeżeli chodzi o drugą część
sprawozdania, to sprawa nadal jest niezałatwiona. W rejonie ul. Bogumińskiej dalej śmierdzi, więc rozumie,
że teraz „śmierdzi zgodnie z przepisami”. To też jest dobre, tylko nie wie czy mieszkańcy to zrozumieją, bo
wszystko było prawidłowo i będzie jeszcze lepiej, a dalej śmierdzi. Uważa, że temat jest bardzo poważny, a
skoro Komisja Rewizyjna nie znalazła żadnych podstaw do tego, że były w tym zakresie jakieś zaniedbania,
czy  nieprawidłowości,  to  prosiłby  przynajmniej  o  podjęcie  takich  działań,  żeby  po  prostu  przestało
śmierdzieć, bo tak dalej być nie może. Problem ten jest coraz bardziej narastający, coraz więcej konfliktów
tam wybucha, a dziś przedstawia się, że wszystko tam jest w porządku. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział, że dopiero dzień przed sesją odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej i trudno było dostarczyć jej sprawozdanie wszystkim radnym w formie pisemnej. Gdyby to



posiedzenie odbyło się wcześniej, to radni otrzymaliby sprawozdanie w materiałach sesyjnych, natomiast
obydwa te sprawozdania dla wszystkich chętnych, którzy chcą się z nim zapoznać są w Biurze Rady do
wglądu.  
 
Przewodnicz ąca Komisji Rewizyjnej p. J. Otawa  zwróciła uwagę, że zakres kontroli, który został Komisji
Rewizyjnej wyznaczony uchwałą Rady Powiatu nie pozwalał na ocenę merytoryczną czy decyzje są takie a
nie inne. Poza tym, Komisja wiedząc o tym problemie i o tym, że nie przestało śmierdzieć, chce zwrócić się
do  Starosty  o  przekazywanie  comiesięcznych  informacji  na  temat  tego  co  zostało  wykonane  z  decyzji
naprawczej, bo w tej decyzji zostały nałożone na firmę Rent-Hus pewne działania, które miały ograniczyć ten
smród.
 
Radny p. G. Kami ński  poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy byli na miejscu,
tam gdzie to wszystko śmierdzi i rozmawiali z samymi poszkodowanymi oraz z przedstawicielem firmy Rent-
Hus. Generalnie chodzi o to, że nie ma ustawy tzw. „odorowej”, a z tego co wiadomo, program naprawczy na
dzień  dzisiejszy nie jest  realizowany przez tą  firmę.  Jego zdaniem ze strony Rady Powiatu i  Starostwa
powinny być mocniejsze naciski na WIOŚ, w którego gestii jest wyegzekwowanie pewnych rzeczy od firmy
Rent-Hus. 
 
 
Ad. 10 a)
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie  
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Lubomia     z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  pod  nazwą:  
„Remont nawierzchni     ul. Powstańców w Syryni”, stanowiący   załącznik nr 7   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz
Komisję Infrastruktury i Drogownictwa.
 
 
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 XI/133/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu po mocy
finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Gmin ę  Lubomia        z  przeznaczeniem  na  realizacj ę  
zadania pod nazw ą: „Remont nawierzchni ul. Powsta ńców w Syryni”     została podjęta jednogłośnie     i  
stanowi   załącznik nr 8   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 10 b)
 

• Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 5052 S położonej na terenie Gminy Lubomia  
(przebiegającej         od skrzyżowania z drogą 3512 S     w Lubomi do skrzyżowania z drogą 3544 S w  
Ligocie Tworkowskiej) kategorii drogi powiatowej, stanowiący   załącznik nr 9   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Infrastruktury i Drogownictwa. 
 
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  XI/134/2007 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  pozbawienia  drogi  nr  5052 S
poło żonej na terenie Gminy Lubomia (przebiegaj ącej         od skrzy żowania z drog ą 3512 S w Lubomi do  
skrzy żowania z  drog ą  3544 S w Ligocie  Tworkowskiej)  kategorii  drogi  pow iatowej    została  podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 10   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 10 c)
 

• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  
Wodzisławiu Śląskim, stanowiący   załącznik nr 11   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Komisję  Organizacyjno-Prawną  po  uwzględnieniu  przez  Zarząd  Powiatu
zaproponowanych zmian.
  
Główny Specjalista-Pełnomocnik ds. Systemu Zarz ądzania Jako ścią  p. R. Ko ścielak  zgłosiła w imieniu
Zarządu Powiatu następujące autopoprawki do projektu uchwały:
- w § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego należy wykreślić określenie „nr 1”, czego skutkiem jest usunięcie

tego określenia także w graficznym schemacie organizacyjnym, 
-  w § 71 Regulaminu Organizacyjnego należy wprowadzić  poprawną  numerację,  gdyż  w wyniku omyłki

pisarskiej po punkcie 1 pojawił się punkt 3.
 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Radny p. I. Serwotka powiedział, że dobrze by było poznać koszty jakie z tym są związane, wprawdzie w
końcowej  części  uzasadnienia jest napisane z  jakich to źródeł  można pokryć  i  że rezerwa ogólna oraz
celowa może temu służyć. Natomiast dobrze by było znać skalę ewentualnych w tym zakresie zwiększonych
obciążeń  jeżeli  chodzi o administrację.  Odniósł się  także do pkt.  1 uzasadnienia dotyczącego powołania
Biura Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Powiedział, że tak się składa, iż jest członkiem Komisji Edukacji,
Kultury  i  Sportu  a  na  żadnym  z  posiedzeń  nie  było  mowy  o  tym,  że  w  tym  zakresie  nastąpi  jakaś
reorganizacja. Przypomniał, iż w poprzednim miesiącu na sesji było przedstawiane sprawozdanie z realizacji
zadań  z  zakresu  kultury  i  sportu, w  zasadzie  żadnej  dyskusji  nie  było,  a  tu  nagle  robi  się  zmianę
organizacyjną  nie  informując  o  tym  merytorycznej  komisji.  Rozumie,  że  cały  Regulamin  to  jest  sprawa
Komisji Organizacyjno-Prawnej, ale myśli, iż w takim zakresie merytorycznym dobrze by było przynajmniej
wcześniej poinformować radnych z danej Komisji. Stwierdził, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
otrzymał  już  po posiedzeniu Komisji  Edukacji,  gdzie  można by było pewne pytania zadać  -  na czym ta
reorganizacja ma polegać, jak to inaczej będzie wyglądało. Skoro na ostatniej sesji było wszystko dobrze w
tym zakresie, praktycznie nie było żadnych uwag i pytań, a teraz przeprowadza się reorganizację, to chyba
będzie jeszcze lepiej działało. 
 
Główny Specjalista-Pełnomocnik ds. Systemu Zarz ądzania Jako ścią p. R. Ko ścielak  powiedziała, że
jeżeli  chodzi  o  pokrycie  kosztów  związanych z  funkcjonowaniem  Starostwa,  to  tak  jak  napisano  w
uzasadnieniu są  one ujęte  w planie  wydatków na 2007 r.  w rozdziale  75020 „Starostwa Powiatowe”, w
rozdziale  75011  „Urzędy  Wojewódzkie”  i  jeżeli  zaistnieje  taka  konieczność, to  również  nieprzewidziane
wydatki  są  przewidziane  w  rozdziale  75818  „Rezerwy  ogólne  i  celowe”. Jeżeli  chodzi  o  propozycje
reorganizacyjne, które Zarząd przedłożył Radzie, to reorganizacja Biura Informatyki jest w zasadzie kwestią
formalną,  bo faktycznie jest w urzędzie dwóch informatyków, którzy są rozbici  na dwie odrębne komórki
organizacyjne,  czyli  do  tej  pory  jest  Samodzielne  Stanowisko  ds.  Informatyki  oraz  drugi  informatyk
zatrudniony  w  Wydziale  Organizacyjno-Administracyjnym.  Propozycja  utworzenia  tego  Biura  jest
usystematyzowaniem tej kwestii, ponieważ urząd przygotowywany jest także do wdrożenia systemu SEKAP,
a więc dbałość o systemy informatyczne jest tutaj szczególnie ważna. Dodała, że zasoby kadrowe w tym
zakresie  się  nie  zwiększą. W  przypadku  powołania  Biura  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów,  to
Rzecznik Konsumentów byłby jednocześnie kierownikiem Biura, a dodatkowo wskazanym byłoby od 2008r.
zatrudnienie jednego pracownika, który by wspomógł Rzecznika w obsłudze klienta i  zastępowałby go w
razie  jego  nieobecności,  więc  tu  powstałby  jeden  etat,  ale  dopiero  od  nowego  roku.  Co do  propozycji
wyodrębnienia ze struktur Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu Biura Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki to
na chwilę obecną pracownicy, którzy do tej pory tymi zadaniami się zajmują, dalej by się tym zajmowali i w
zasadzie to Biuro tworzyłyby trzy osoby wyłonione z Wydziału Strategii, czyli byłby kierownik Biura, jedna
osoba zajmująca się sprawami kultury, a druga zajmująca się sprawami kultury fizycznej . W związku z tym
Biurem zwiększenia zasobów kadrowych w Starostwie także by nie było. Jeżeli chodzi o powołanie Wydziału



Geodezji,  to  Geodeta  Powiatowy  byłby  jednocześnie  Naczelnikiem  tego  Wydziału  i  jemu  podlegałby
Powiatowy Ośrodek  Dokumentacji  oraz  Referat  Katastru.  Natomiast  dotychczasowy Naczelnik  Wydziału
Geodezji  p. I. Porembska byłaby Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i jej  podlegałyby
wszystkie pozostałe referaty, które do tej pory funkcjonowały, więc tutaj zwiększenia zasobów kadrowych też
by nie było. Jeżeli chodzi o zatrudnienie jednej osoby dodatkowo w Biurze Rzecznika Konsumentów, to jest
koszt pracodawcy około 2200 zł. miesięcznie. 
 
Radny  p.  I.  Serwotka  powiedział,  że  na  podstawie  tych  wyjaśnień  wnioskuje,   iż  jedyne  zwiększenie
wydatków z tego zakresu to będzie 1 etat od 1 stycznia 2008r. w przypadku Biura Rzecznika Konsumentów
w wysokości 2200 zł. miesięcznie brutto, a innych kosztów związanych z tą reorganizacją nie będzie.   W
związku z tym jego zdaniem niepotrzebnie było pisać w których paragrafach będą zarezerwowane środki na
przewidziane wydatki, bo można było napisać, że będzie to reorganizacja bezkosztowa, a tylko od 2008r.
zwiększone zostaną zasoby kadrowe o 1 etat.
 
Główny Specjalista-Pełnomocnik ds. Systemu Zarz ądzania Jako ścią p. R. Ko ścielak powiedziała, że w
przypadku wyłączenia Biura Kultury ze struktur Wydziału Strategii  może się  pojawić  sytuacja, że będzie
potrzeba zatrudnienia dodatkowo jednego pracownika, ale na pewno nie będą to jakieś wielkie nabory w tym
Wydziale. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby.
 
Radny  p.  I.  Serwotka  stwierdził,  że  jego  nie  interesują  etaty,  tylko  związane  ze  zmianą  Regulaminu
Organizacyjnego wydatki - czy zwiększą się, czy jest to zaplanowane, przeliczone. Zwrócił uwagę na drugą
część swojego pytania dotyczącą braku informacji na Komisji Edukacji na temat planowanej reorganizacji w
zakresie  kultury i  sportu.  Zapytał  dlaczego  wcześniej  nie  przedstawiono  tej  propozycji,  tym  bardziej  że
poprzednia sesja pokazała, iż w zakresie kultury i sportu zadania są wykonywane właściwie i nie było żadnej
negatywnej oceny.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził, że nie rozumie do kogo było skierowane to pytanie,
czy też wniosek radnego p. I. Serwotki, iż Komisja nie została poinformowana o planowanej reorganizacji. 
 
Radny p. I. Serwotka  powtórzył, że skoro do tej pory merytoryczne osoby w ramach Wydziału wykonywały
te zadania dobrze i nic nie wskazywało na zmiany w tym zakresie, to nie rozumie po co dokonywać takiej
reorganizacji. Jeżeli jest merytoryczna Komisja dotycząca kultury i sportu, to powinna być poinformowana,
że zamierza się dokonać reorganizacji struktury w tym zakresie.
 
Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  dodatkowe  koszty,  o  których  radny  p.  I.
Serwotka mówił,  to póki co w wyniku reorganizacji  takowych raczej nie będzie. Natomiast co do drugiej
sprawy, to Zarząd złożył stosowny projekt uchwały do Biura Rady i nie wie czy pretensje są do Zarządu, że
komuś  nie  przedstawili  tych  zamierzeń.  Myśli,  że  ze  strony  Zarządu  zostało  zrobione  to,  co  do  niego
należało.  
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów
przeciwnych nie było,  4 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
 
Uchwała  Nr  XI/135/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu
Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego        w  Wodzisławiu  Śląskim     została  podjęta  i  stanowi  
załącznik nr 12   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 10 d)
 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z  
dnia 29 marca 2007 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007, stanowiący   załącznik      nr  
13   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 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2007
Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  29  marca  2007  r oku  w  sprawie  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawn ych  na  realizacj ę  zadań       z  zakresu  
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnos prawnych  przypadaj ących  na  Powiat
Wodzisławski w roku 2007     została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 14   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 10 e)
 

• 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 15   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Infrastruktury i Drogownictwa, Komisję Zdrowia i
Pomocy Społecznej oraz Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr XI/137/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego  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 16   do protokołu  .
 
 
Ad. 11
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytania złożone przez
radnych.
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  udzielił odpowiedzi na pytanie radnego  p. G. Kamińskiego o to jak
wygląda strategia podwyższenia jakości obsługi klienta w Starostwie. Powiedział, że od kwietnia lub maja br.
został powołany specjalny zespół ds. koncepcji zmiany lokalizacji niektórych wydziałów Starostwa, który ma
opracować rozwiązania zapewniające właściwe warunki dla stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w
Starostwie oraz ma stworzyć  dobre warunki obsługi klientów. W związku z czym, zespół ten wypracował
koncepcję,  która obejmuje przeniesienie do budynku przy ul.  Pszowskiej  92 a następujących wydziałów:
Ochrony Środowiska, Strategii i Rozwoju Powiatu, Obywatelski  i Ochrony Informacji Niejawnych. Proponuje
się umieszczenie Wydziału Obywatelskiego na II piętrze wraz z Biurem Paszportowym, Wydział Ochrony
Środowiska oraz  Wydział  Strategii  i  Rozwoju  Powiatu  wraz  z  Biurem  ds.  Projektu  Equal  na  III  piętrze
budynku. Zarząd chce doprowadzić do tego, aby po tej reorganizacji w budynku przy ul. Pszowskiej znalazło
się 12 wydziałów. W tej chwili jest już opracowana koncepcja, w końcowej fazie tworzenia jest projekt,  który
obejmuje  szczegóły  dotyczące  remontów  pomieszczeń,  wymiany  drzwi,  posadzek,  korytarzy,  a  także
przystosowania tych pomieszczeń do wymogów jakich życzyli sobie pracownicy poszczególnych wydziałów.
Jeżeli chodzi o Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna, to miejsce przez nią zwolnione w budynku przy ul.
Pszowskiej  będzie  zagospodarowane  właśnie  przez  te  wymienione  wydziały,  a  Poradnia  zostanie
przeniesiona do aktualnie funkcjonującego budynku przy Pogotowiu Ratunkowym. W tej chwili rozpoczął się
także przetarg na modernizację i  remont tego obiektu, po to by można było tą  Poradnię  tam przenieść.



Ponadto, Zarząd podjął również taką decyzję w ostatnim czasie, że zostaną podjęte konkretne działania, by
Pogotowie  zostało  przeniesione  do  ZOZ-u  w  Wodzisławiu  Śl.,  a  budynek  ten  został  całkowicie
przystosowany do  przeniesienia  kolejnego Wydziału,  gdyż  budynek  ten ma być  był  wizytówką  naszego
Starostwa.  Do  budynku  tego  planuje  się  przenieść  Wydział  Geodezji,  bo  dzięki  temu  będzie  on  w
bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta, a jednocześnie uda się  wyprowadzić  ze  starego już  budynku
Starostwa  mapy  i  różnego  typu  materiały  oraz  dokumenty,  które  są  przechowywane  właśnie  w  tym
Wydziale. Taka jest najbliższa perspektywa działań, koncepcja w zakresie tych zagadnień. Odpowiadając na
drugie pytanie radnego p. G. Kamińskiego dotyczące przygotowania się Starostwa do pozyskiwania środków
unijnych,  Wicestarosta  stwierdził,  że  m.in.  ta  reorganizacja,  ta  zmiana  Regulaminu  Organizacyjnego
Starostwa  ma temu  służyć  poprzez  wydzielenie  z  Wydziału  Strategii  Biura  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i
Turystyki. Zarząd wziął również pod uwagę prężność działania tej Komisji, której jest członkiem radny p. I.
Serwotka   i  uważa,  że  właśnie  Biuro  Kultury  będzie  realizowało  zadania  tej  Komisji  i  poświęci  się
szczególnie  tej  branży.  Natomiast  Wydział  Strategii  oprócz  swoich  zadań  dodatkowych  będzie  tym
Wydziałem,  który  zajmuje  się  przede  wszystkim  dążeniem  do  pozyskania  jak  największych  środków
unijnych.  W  zakresie  szczegółowych  zadań  i  obowiązków  tego  Wydziału  zapisano,  iż  będzie  miał  on
obowiązek  przygotowania  i  przekazywania  na  bieżąco  informacji  dotyczących  możliwości  pozyskiwania
środków  z  programów  unijnych  komórkom  organizacyjnym  i  to  się  już  dzieje  -  wszystkie  komórki
organizacyjne Starostwa zostały poinformowane przez ten Wydział o wszystkich możliwych programach, z
których  można  skorzystać  dla  pozyskania  dodatkowych  środków.  Takie  właśnie  zapotrzebowania  i
propozycje z poszczególnych Wydziałów w tej chwili spływają do Wydziału Strategii. Ten Wydział będzie
również  uczestniczył  w  powoływaniu  przez  kierownictwo  Starostwa  zespołów  ds.  przygotowania  i
prowadzenia  projektów  zaakceptowanych  przez  Zarząd  Powiatu,  a  wskazanych  przez  poszczególne
komórki.  Zarząd nie  chce by wszystkimi  projektami,  bo jest  to  fizycznie niemożliwe,  zajmował  się  tylko
Wydział  Strategii,  ale  będzie  on  uczestniczył  przy  doborze  specjalistów  dla  konkretnego  programu
wywodzącego się  z  poszczególnych jednostek,  czy komórek. Zadaniem kolejnym tego Wydziału będzie
opracowywanie zestawień zbiorczych, związanych z planowaniem potrzeb budżetowych na wkład własny, a
potem prowadzenie ewidencji  tych projektów oraz nadzór  nad poprawnie przygotowanym wnioskiem od
strony formalnej. Jeśli wniosek znajdzie uznanie i zostanie zaakceptowany do realizacji, to realizacją tych
wniosków będą już zajmowali się konkretni ludzie wskazani w danym projekcie. Wicestarosta dodał, iż z
końcem  roku  na  pewno  informacja  szczegółowa  na  temat  tego  z  jakich  środków  korzysta  i  w  jakich
programach uczestniczy Powiat, zostanie przedstawiona wszystkim radnym. Następnie udzielił odpowiedzi
na pytanie radnego p.  P. Cybułki  w sprawie tego, kto jest pomysłodawcą  łączenia szpitali  powiatowych.
Stwierdził, iż podkreślał to niejednokrotnie, że tym pomysłodawcą jest aktualny Zarząd. Jednak, jeżeli radny
p. P. Cybułka chce szukać konkretnej osoby, to może mu odpowiedzieć, że ten pomysł nie wziął się z tej
kadencji,  a  pomysłodawcą  m.in.  tej  koncepcji  był  ówczesny  Wicestarosta,  na  co  są  dokumenty  i  jest
opracowana częściowo ta strategia przed trzema, a nawet czterema laty. Następnie udzielił odpowiedzi na
pytania radnego p. J. Żywiny. Zwrócił uwagę, że wcale nie było tak, iż odrzucił wnioski wypracowane przez
zespół  pracujący  nad  uszczegółowieniem  koncepcji  łączenia  szpitali,  ale  wnioski  te  nie  były  na  tyle
dostateczne by zespół uzyskał consensus załogi jednocześnie jednego i drugiego ZOZ-u. Stąd Zarząd po
prostu  odroczył  podjęcie  decyzji  na  tą  chwilę,  czekając  na  wyniki  opracowanej  ekspertyzy.  Jaka  ta
ekspertyza będzie trudno w tej chwili powiedzieć i zdecydować co jest lepsze – czy zewnętrzna ekspertyza,
czy wspólne działanie ekspertów z Zarządem, ale może dzięki takiej ekspertyzie uda się poznać prawdę o
tym czy stać nas na to przekształcenie w związku z kosztami, które trzeba będzie ponieść lub w związku z
ilością redukcji etatów. Co do pytania jak wyglądała współpraca Zarządu z zespołem przypomniał, że z tego
miejsca  osobiście  informował,  że  taki  zespół  powstaje,  bez  udziału  ścisłego  kierownictwa,  z  udziałem
związków zawodowych, by odpowiedzieć sobie na te pytania, które wszystkich nurtowały. Zwracał tez uwagę
na to, że każdy chętny radny, który chciałby z tym zespołem współpracować, który chciałby do tego zespołu
coś wnieść, miał zawsze takie prawo. Wynik prac tego zespołu w postaci uszczegółowienia koncepcji nie był
dla Zarządu zaskoczeniem. Zaskoczeniem dla niego było to, że uszczegółowienie nie obejmowało to tych
życzeń i  pytań, które tutaj padały na tej sali z ust tych samych ludzi, którzy w tych zespołach pracowali.
Niezrozumiałym i dziwnym jest to, że jeżeli  ludzie ci nie byli  w zespole to pytali,  a kiedy w tym zespole
uczestniczyli to odpowiedzi sobie na te pytania nie udzielili. Co do stwierdzenia radnego p. J. Żywiny, iż były
deklaracje, że będzie się szpitale łączyć, a teraz Zarząd się wycofuje Wicestarosta odparł, że Zarząd się nie
wycofuje,  tylko  chciał  dokonać  połączenia  w  oparciu o  porozumienie,  małymi  krokami  dojść  do  tego
przedsięwzięcia. Jeżeli w tej chwili nie ma consensusu w tym zakresie, to chciałby zobaczyć tą prawdziwą
ekspertyzę,  która będzie Zarządowi tylko pomocna do podjęcia decyzji,  ale nie jest to przecież  warunek
łączenia. Ekspertyza  powinna  wskazać  stan  faktyczny i  ukierunkować  jednoznacznie  w  działaniach.
Wicestarosta poinformował także,  iż w ostatniej rozmowie z wiceministrem zdrowia p. B. Piechą zapytał go,
czy te dążenia do połączenia szpitali mają sens i uzyskał odpowiedź, że to trzeba zrobić i nie powinno się z
tej koncepcji wycofywać. Wicestarosta zaapelował do radnych aby poczekać na ostateczną ekspertyzę, bo
wtedy będzie wiadomo wszystko i będzie można podjąć decyzję wspólnie, bo to nie kto inny, tylko Rada
Powiatu podejmuje decyzję o połączeniu ZOZ-ów. 
 



Radny p.  J.  Żywina  stwierdził,  że  Wicestarosta  interpretuje  jego  pytania  tak  jak  mu jest  to  wygodnie.
Zauważył, iż padło stwierdzenie, że to on był autorem pomysłu łączenia szpitali w poprzedniej kadencji. Nie
wie skąd Zarząd otrzymał takie informacje, z jakich dokumentów i chciałby się tego dowiedzieć, bo to jak
czynił i działał, to nie jest tajemnicą i się do tego przyznaje. Przyznał, ż była koncepcja i pomysł łączenia
szpitali w poprzedniej kadencji i był tego współautorem. Jednak koncepcja ta nie była tak daleko posunięta i
tak propagandowo, z rozmachem robiona, bo koncepcji jako dokumentu nie było. Jednak pomysł takiego
przedsięwzięcia był, a przymiarki do niego rozpoczęły się od poznania opinii załóg obu ZOZ-ów. Stwierdził,
że pamięta spotkanie w Rydułtowach, kiedy m.in. przedstawiano ten pomysł,  ale załoga ZOZ-u zasypała
Zarząd takimi argumentami, iż zdecydowano, że dopóki nie będzie zgody obydwu załóg, albo możliwości
doprowadzenia  do  kompromisu, to  połączenia  nie  będzie.  Ówczesny  Zarząd  miał  wtedy  odwagę  z  tej
koncepcji się wycofać. Następnie odniósł się do wniosków wypracowanych przez zespół stwierdzając, iż były
one dla niego zaskakujące zwłaszcza, że nie miał wcześniej możliwości zapoznania się z tym dokumentem i
dlatego chodziło mu o to, czy Zarząd analizował te wnioski. W związku z tym zastanawia się jak Zarząd
ustosunkował się do tych wniosków i jeżeli one są słuszne, to co zamierza dalej w tym zakresie robić, a jeżeli
są  niesłuszne to powinien  przyznać,  że zespół  przepracował  niesłusznie  tyle  miesięcy.  Radny dodał,  iż
pamięta takie zdanie, że wszyscy z zespołu popierali koncepcję, a teraz te koncepcje się trochę rozminęły, a
nawet  się  oddaliły,  więc musi  być  tego jakaś  przyczyna i  ktoś  musi  mieć  rację. W tym opracowaniu są
konkrety, sprowadzające się do tego, żeby zostawić sytuację w szpitalach tak jak jest i on też proponuje tak
zrobić, a  dopiero przygotować  podwaliny pod następne działania,  a  reorganizację  rozpocząć  wtedy,  gdy
będzie solidna baza.
 
Radny p. G. Kami ński  zapytał w ramach uzupełnienia swojego wcześniejszego pytania czy ta planowana
reorganizacjach  co  do  funkcjonowania  Starostwa  nie  wpłynie  na  uszczuplenie  bazy  Zespołu  Szkół
Technicznych. Zapytał także czy  radni również mogą występować z jakimiś pomysłami w kwestii dalszego
wizerunku Starostwa, czy jego pracy, albo nawet pracować w tym powołanym zespole.
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  powiedział, że jest to mile widziane i każdy ma prawo wypowiedzieć
się w tym temacie na komisjach i na sesji, a jeżeli chodzi o współpracę z zespołem, to nie ma także żadnego
problemu.
 
Radny p. P. Cybułka  powiedział,  że żałuje, iż tego dokumentu dotyczącego uszczegółowienia koncepcji
połączenia szpitali nie przedstawiał ktoś, kto ten dokument opracował, a nie Wicestarosta, bo można by było
zadawać pytania bezpośrednio człowiekowi, który przewodniczył temu zespołowi. Podejrzewa, że głównym
problemem, który stanął  na drodze przedstawienia takiego wyniku prac tego zespołu był fakt,  że po raz
pierwszy lekarze z jednego ZOZ-u zobaczyli jak pracują koledzy w drugim ZOZ-ie. 
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  podkreślił, że właśnie te spotkania były chyba największą korzyścią
prac tego zespołu, bo padły głośne stwierdzenia ze strony ZOZ w Wodzisławiu, iż nie wiedzieli, że w ZOZ-ie
w Rydułtowach nie jest tak źle. Wydaje mu się, że o to prosił podczas tego spotkania i o to zwracała się
także Dyrektor ZOZ-u w Rydułtowach, aby wreszcie dwa ZOZ-y były traktowane jednakowo. To był chyba
największy plus tych spotkań. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zwrócił uwagę, że nie miał wpływu na to opracowanie, było ono
przedstawiane w punkcie „Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu”, a Rada Powiatu jeszcze niczego
nie proceduje, bo była to tylko informacja jak Zarząd się porusza w sferze służby zdrowia. Opracowanie to
nie wpłynęło do Przewodniczącego jako materiał sesyjny. 
 
 
Ad. 12
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poprosił Starostę o przedstawienie sprawozdania z odbytych
delegacji.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół powiedział, że reprezentował Powiat w wyjeździe na zaproszenie p. Urlicha
Rolanda Burmistrza Miasta Gladbeck. Wizyta ta trwała od 31 sierpnia do 3 września br. Oprócz udziału w
imprezach  przewidywanych  programem,  takich  jak:  uroczyste  otwarcie,  oficjalne  spotkanie  wszystkich
delegacji  z  Burmistrzem,  czy  spotkania  delegacji  w  zamku,  uczestniczył  także  z  Prezydentem  Miasta
Wodzisławia  p.  M.  Kiecą  w  zwiedzaniu  stadionu  Schalke  04.  To  był  taki  standard,  który  został
zaproponowany przez stronę  organizatorską, a  on jeszcze  starał  się  trochę  popracować  i  przeprowadził
rozmowę  ze  Starostą   p.  Jochanem Weltem,  który wyraził  ubolewanie,  że  nie  mógł  w  czerwcu do nas
przyjechać,  na  co  nie  pozwoliły  jego  obowiązki  służbowe,  a  także  zapewnił, iż  zrobi  wszystko,  aby  w
przyszłym  roku  pojawić  się  na  obchodach  10-lecia  naszego  Powiatu.  Starosta  przekazał,  iż  takim
dodatkowym jego pomysłem była także rozmowa z Centrum Ratownictwa w Gladbcek, gdzie spotkał się  z p.



J. Relingiem. Tam jest ratownictwo trochę inaczej zorganizowane niż u nas i co najważniejsze w trakcie tych
rozmów zostało jednoznacznie ze strony niemieckiej potwierdzone, że karetka, o której była mowa będzie na
pewno  w Wodzisławiu  w przyszłym roku. Poinformował,  iż  odbył  także spotkania z delegacją  turecką  z
Miasta  Alanya,  które  jest  partnerem  dla  Miasta  Wodzisławia  Śl.  i  Miasta  Gladbeck.  Podczas  takiego
spotkania padła propozycja nawiązania partnerskich stosunków także między Powiatem Wodzisławskim a
Alanyą na poziomie tureckiego powiatu, ale wymaga to jeszcze wielu ustaleń i pracy, niemniej szef delegacji
tureckiej zapowiedział, iż zaprosi delegację Powiatu Wodzisławskiego w maju przyszłego roku do Alanyi w
celu skonkretyzowania działań w tym temacie. Kolejna wizyta odbyła się w terminie 20-22 września br. w
Powiecie  Recklinghasuesn  w  związku  z  obchodami  100-lecia  tamtejszego  Cechu  Rzemieślników.  W
delegacji  oprócz  Starosty  uczestniczył  także  członek  Zarządu  p.  T.  Sobala.  Wizyta  skupiała  się  na
uczestnictwie w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Cech z Racklinghausen z okazji  100-lecia
swojego  powstania.  Uroczystości  były zorganizowane w Domu Kultury  Zagłębia Rury.  W spotkaniu tym
uczestniczyło ponad 800 osób, reprezentujących rzemieślników, a także dosyć wysokie delegacje ze strony
Izby Rzemiosła, nawet ze strony ministra, była także delegacja wodzisławskiego Cechu. Podczas swojego
wystąpienia w czasie tej uroczystości złożył stosowne gratulacje i życzenia dla władz Cechu i wszystkich
rzemieślników skupionych w tej organizacji. Był także czas na rozmowy z p. J. Weltem, który potwierdził
swoje zainteresowanie przyjazdem nie tylko na 10 –lecie Powiatu,  ale jeszcze w tym roku na obchody
barbórkowe. Następnie Starosta dodał, że jak wiadomo nasze Starostwo posiada certyfikat ISO i co roku
audytor zewnętrzny audytuje to czy wszystkie kwestie dotyczące ISO są dotrzymywane i czy jest poprawa,
stawia  coraz wyższą  poprzeczkę.  Poinformował  w związku z  tym,  że w dniu  14  września br.  instytucja
nadzorująca i  certyfikująca,  czyli  Polski  Rejestr  Statków zjawił  się z  takim  audytem  i  Starostwo  zostało
przeaudytowane - nie tylko kierownictwo, ale i wiele wydziałów, na okoliczność stosowania procedur ISO.
Starostwo zostało przez audytorów ocenione bardzo wysoko, nie tylko w zakresie dokumentacji, ale także
jakości obsługi klienta, szczególnie w przypadku wydziału Komunikacji. Starosta podziękował pracownikom,
którzy wykazali mnóstwo samozaparcia i włożyli dużo pracy w to, żeby ten audyt odbył się tak jak należy.   
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p. E.  Wala  przedstawił  sprawozdanie z delegacji,  w której  uczestniczył
wraz z Wicestarostą p. T. Skatułą i  radnymi p. G. Durczok oraz p. B. Kostaniukiem. Poinformował, że w
delegacji  udział  wzięli  również  przedstawiciele  Kompanii  Węglowej:  Jacek  Kowalczuk,  Adam
Siedlaczek, Jerzy Grycman, Mariusz Porwolik, Leszek Bednorz i tłumacz Przemysław Podeszwa. Delegacja
ta odbyła się w dniach 3-6 września br. Ze strony Powiatu Recklinghausen byli: Starosta Jochen Welt i jego
dwaj  zastępcy Hans Peter  Lassak  i  Bärbel  Korun oraz pracownicy:  Ansgar  Lewe, Christina Gottschalk,
Klaus Philipp,  Peter  Hauman.  Cały czas delegacji  towarzyszyli  też  przedstawiciele Związku Niemieckich
Inżynierów Górnictwa: Karl Keil, Dietek Herfeht, Reinhold Steinbus, Johannes Wodenya. Cała wizyta była
poświęcona  głównie  tematowi  górnictwa,  była  więc   możliwość  zwiedzenia  kamieniołomu,  gdzie  był
pokazany dokładnie przegląd warstw geologicznych oraz kopalni Nachtigall, która przypomniała bieda-szyb z
rejonu  wałbrzyskiego,  gdzie  było  pokazane  w  jaki  sposób  wydobywano  po  wojnie  węgiel  na  małych
kopaleńkach. Odbyło  się  też  spotkanie  w  Niemieckim  Muzeum   Górnictwa  oraz  w  siedzibie  DBT  –
Niemieckiej  Technologii Górniczej, gdzie produkowane są urządzenia, które m.in. są używane w polskim
górnictwie. Podczas wizyty tej  miało miejsce również  spotkanie ze Starostą  Jochenem Weltem, a także
pokaz podnośnika statków na Henrichenburgu, czy zwiedzanie Powiatu Recklinghausen jeżeli chodzi o złoża
geologiczne.  Wizyta  ta  była  bardzo  owocna  zwłaszcza  w  zakresie  kontaktów  naszych  inżynierów  i
inżynierów niemieckich, całość  tych spraw będzie prowadził  p.  Klaus PHilipp po stronie niemieckiej,  a z
naszej strony Stowarzyszenie Inżynierów Techników Górniczych. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu
przekazał radnym pozdrowienia od byłego Starosty Wodzisławskiego p. J. Materzoka, który uległ wypadkowi
drogowemu i  przebywa  w szpitalu.  Jednocześnie  Przewodniczący przekazał  byłemu Staroście  podczas
odwiedzin w szpitalu pozdrowienia w imieniu Rady Powiatu. Z kolei zaprezentował medal, który odebrał w
imieniu  Rady  Powiatu  podczas  uroczystości  40  –lecia  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych.  Jak  podkreślała
dyrekcja  ZSE  –  jest  to  dla  Rady  Powiatu  uznanie  za  dbałość  o  szkoły.  Następnie  Przewodniczący
poinformował o pismach, jakie zostały skierowane do wiadomości Rady Powiatu. Jedno z nich to pismo
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc na Wilchwach adresowane do Zarządu Powiatu, a dotyczące prośby o
wsparcie i  pomoc finansową.  Pismo to Przewodniczący skierował  do Komisji  Budżetu i  Komisji  Zdrowia.
Drugie pismo zostało złożone przez mieszkańca Powiatu p. H. Rducha do Starosty Powiatu, a przekazane
do wiadomości nie tylko Rady Powiatu, ale i Rady Miejskiej w Radlinie, „Dziennika Zachodniego”, „Nowin
Wodzisławskich” i Proboszcza Parafii Głożyny. W preambule tego pisma znajduje się informacja, że dotyczy
ono udzielenia informacji  publicznej  w sprawie  danych dotyczących ośrodka zdrowia  przy ul.  Orkana w
Radlinie, jednak cała treść dotyczy działalności radnego p. M. Kowalskiego. Radny p. M. Kowalski zapoznał
się  z  tym  pismem  i  wszyscy  radni  mogą  się  z  tym  zapoznać,  gdyż  jest  do  wglądu  w  Biurze  Rady.
Przewodniczący  Rady  przedstawił  także  informację  o  uroczystościach  i  spotkaniach,  w  których
uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu w okresie od ostatniej sesji, która stanowi   załącznik nr 17  
do  protokołu,  a  także  harmonogram  posiedzeń  komisji  Rady  Powiatu  w  miesiącu  październiku.  Na
zakończenie poinformował, iż od przyszłego miesiąca sesje rozpoczynać się będą o godz. 14.00 w ostatni



czwartek miesiąca.
 
 
Ad. 13
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zamknął obrady XI
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 17.30
 
 
Protokołowała:
Lidia Glassmann


