
Protokół Nr IX/07

z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 28 czerwca 2007 roku

 

 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 czerwca 2007 roku o godz. 15.00. Miejscem
obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przywitał zebranych, otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Następnie przywitał
gości. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 2

Przewodniczący 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  VIII sesji Rady Powiatu.

4.    Sprawozdanie z prac Zespołu Sterującego Samorządów ds. budowy autostrady A-1.

5.    Informacje z działalności:

a)     Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa
Śląskiego,

b)     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu
Wodzisławskiego,

c)     Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Wodzisławskiego,

d)      Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6.   Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

7.   Rozpatrzenie pisma Rady Miejskiej w Radlinie dotyczącego procedury postępowania przy podziale
środków z RPO.

8.   Informacja dotycząca działalności firmy „Rent Hus” Sp. z o. o. w Warszawie Zakład w Wodzisławiu
Śląskim ul. Bogumińska 33 oraz przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

9.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od VIII  sesji.  

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wnioski i oświadczenia  radnych.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:



a)     zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

b)     zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

c)    zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

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

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

f)     powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

g)     powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej
przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

i)     powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie własne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie dróg
publicznych dotyczące modernizacji ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie,

j)     przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski”,

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

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

14. Informacje bieżące. 

15. Zamknięcie  obrad  IX sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że w dniu 27.06.2007r. wpłynęło pismo Zarządu
Powiatu dotyczące poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII/105/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w
sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok w związku z dokonaniem korekty w ww. uchwale.
Zaproponował aby powyższy projekt uchwały znalazł się w pkt 12k porządku obrad, a obecny pkt 12k przyjął
kolejną numerację tj. pkt 12l.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania poprawki do porządku obrad. Na sali
obecnych było 23 radnych. Za przyjęciem poprawki głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących. Poprawka została przyjęta.

 

Po przegłosowaniu zaproponowanej poprawki porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Przedstawienie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z obrad  VIII sesji Rady Powiatu.



4.    Sprawozdanie z prac Zespołu Sterującego Samorządów ds. budowy autostrady A-1.

5.    Informacje z działalności:

a)    Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa
Śląskiego,

b)    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu
Wodzisławskiego,

c)    Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Wodzisławskiego,

d)    Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6.    Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

7.   Rozpatrzenie pisma Rady Miejskiej w Radlinie dotyczącego procedury postępowania przy podziale
środków z RPO.

8.    Informacja dotycząca działalności firmy „Rent Hus” Sp. z o. o. w Warszawie Zakład w Wodzisławiu
Śląskim ul. Bogumińska 33 oraz przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

9.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od VIII  sesji.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wnioski i oświadczenia  radnych.

12.  Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)     zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

b)    zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

c)     zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

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

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

f)     powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

g)    powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej
przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych,

i)      powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie własne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie dróg
publicznych dotyczące modernizacji ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie,

j)      przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski”,

k)     zmiany uchwały Nr VIII/105/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w
sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok,



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

13.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

14.  Informacje bieżące. 

15.  Zamknięcie  obrad  IX sesji. 

 

Ad. 3

Przewodniczący 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 24 radnych. Za przyjęciem
głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

 

Protokół Nr VIII/07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 31 maja 2007r. został przyjęty.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że Zespół Sterujący Samorządów ds. budowy
autostrady A – 1 został utworzony przez ówczesnych samorządowców, którzy dziś pełnią inne funkcje –
Andrzeja Karasińskiego - Sekretarza Miasta Gliwice, Wincentego Klytę – członka Zarządu Powiatu
Rybnickiego, Krzysztofa Gazdowskiego – Posła RP, Romualda Niewelta – radnego Miasta Rybnika,
Zygmunta Łukaszczyka – radnego Miasta Żory, Marka Kornasa – byłego Burmistrza Czerwonki – Leszczyn.
Rada Powiatu Wodzisławskiego powołała do tego grona Pana Antoniego Motyczkę, który został jego
przewodniczącym.

 

Pan Wincenty Klyta – poinformował, że autostrada A – 1 jest w trakcie budowy i powołany do tego celu
zespół można rozwiązać, gdyż spełnił on swój cel.

 

Pan Antoni Motyczka Senator RP – powiedział, że jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o budowę
autostrady A – 1, bo dwa odcinki są w budowie. Odcinek między Sośnicą i granicą państwa jest
przygotowany w 100%. Dlatego należy być optymistycznie nastawionym do budowy autostrady A – 1. Zespół
Sterujący wykonał dużo pracy potrzebnej dla projektantów w związku z budową autostrady A – 1.
Podziękował Przewodniczącemu Rady, Staroście, radnym za to że mógł być przedstawicielem Rady Powiatu
Wodzisławskiego w Zespole Sterującym ds. budowy autostrady A – 1.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – podziękował Senatorowi RP p. A. Motyczce za reprezentowanie
Rady Powiatu Wodzisławskiego w Zespole Sterującym ds. budowy autostrady A – 1.

Stwierdził, że uchwała podjęta w 2001 roku spełniła swoje zadanie i więcej sprawozdań z działalności
Zespołu nie będzie. Do tego stwierdzenia nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag.

 

Ad. 5a

Pan Andrzej Szczygieł – przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze Województwa Śląskiego,
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ponadto stwierdził, że jeżeli chodzi o montoring środowiska na terenie Województwa Śląskiego, to 2006 roku



był prowadzony w zakresie powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych, odpadów oraz hałasu
ponadto prowadzone były również pomiary pól elektromagnetycznych. Na terenie Powiatu Wodzisławskiego
stałe punkty monitoringu obejmują pomiary powietrza oraz wód powierzchniowych, nie ma natomiast
punktów monitoringu wód podziemnych, dlatego że główne punkty zlokalizowane są w centralnej i północnej
części Województwa. Jeżeli chodzi o stan jakości wód powierzchniowych w Województwie, to można
powiedzieć, że na 123 punkty objęte monitoringiem diagnostycznym w 2006 roku praktycznie 33% punktów
znajdowało się w drugiej klasie czystości. W pierwszej klasie, a więc najlepszej jakości nie było na terenie
Województwa ani jednego miejsca. W trzeciej klasie jakości znajdowała się 32% punktów, a w czwartej
klasie są to wody niezadowalającej jakości było 33%. W klasie piątej było 33% wód. Na terenie Powiatu
Wodzisławskiego jest usytuowanych pięć punktów monitoringowych wód powierzchniowych – cztery punkty
zlokalizowane są na terenie Gminy Godów, a jeden na terenie Gminy Gorzyce. Jeśli chodzi o klasyfikację
wód powierzchniowych to oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2004 roku dotyczącego
klasyfikacji i prezentacji wód powierzchniowych i podziemnych, które straciło ważność z dniem 1 stycznia
2005 roku i do tej pory nie zostało wydane nowe rozporządzenie. Stąd w dalszym ciągu należy opierać się
na nieobowiązującym rozporządzeniu. Na terenie Powiatu Wodzisławskiego z pięciu punktów, cztery
znajdują się w czwartej klasie, a jeden w klasie piątej. Jakość tych wód wpisuje się w jakość na terenie
całego Województwa. W przypadku wód występujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego widać
wyraźnie poprawę, ale po wybudowaniu Oczyszczalni Ścieków Karkoszka, i Kolektora Olza nastąpiła
znaczna poprawa stopnia zanieczyszczenia wód. W chwili obecnej, jeśli chodzi o jakość tych wód, to
głównymi elementami zanieczyszczającymi są mikroorganizmy biologiczne, substancje biogenne oraz
zasolenie. Jeżeli chodzi o mikrobiologiczne składniki to są one związane ze ściekami komunalnymi. Każda
rzeka z objętych minitoringiem posiada zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Widać wyraźnie, że zmniejszyła
się wyraźnie ilość zasolenia wód na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Powiedział, że nie jest dobrze ale jest
widoczna poprawa.

Stwierdził, że odpady niebezpieczne w największych ilościach na terenie Powiatu powstawały w postaci
smół, jednak są zawracane do procesu technologicznego i dlatego nie są niebezpieczne dla środowiska.
Inne odpady, to odpady medyczne oraz odpady w postaci złomu, które przekazywane są do odzysku. Na
terenie Powiatu nie stwierdził, aby odpady niebezpieczne podlegały składowaniu. Jeżeli chodzi o inne
elementy dotyczące stanu środowiska, to pomiary hałasu są wykonywane w dużych miastach. Inne elementy
dotyczące monitoringu środowiska są wykonywane w okresach cyklicznych np. gleby.

 

Pan Krzysztof Straszak – powiedział, że wszystkie sprawy związane z monitoringiem powietrza reguluje
prawo ochrony środowiska. Województwo Śląskie należy do regionów Polski, które dostarcza najwięcej
zanieczyszczeń około 20%. Powiedział, że generalnie do atmosfery dostarczana jest mniejsza ilość
zanieczyszczeń co z jednej strony jest korzystnym zjawiskiem, jednak w wielu wypadkach występują ciągłe
przekroczenia pyłów. Jest to problem ogólnopolski. Zanieczyszczenia pyłowe na przestrzeni 2 lat zmniejszyły
się o około 15%. Dobowe zanieczyszczenia pyłami są przekraczane. Zanieczyszczenia gazowe na
przestrzeni 2 lat spadły o około 3 %. Rodzaj i ilość podstawowych zanieczyszczeń, które przedostają się do
środowiska zależy od rodzaju i ilości spalanych spalin. Powiedział, że w przypadku naszego regionu
największym dostarczycielem niekorzystnych substancji są elektrownie, elektrociepłownie i paleniska
indywidualne. Bardzo istotnym czynnikiem, który decyduje o rodzaju zanieczyszczeń jest położenie
geograficzne. Ocena jakości powietrza sprowadza się do 2 kategorii. Rozpatruje się ochronę zdrowia ludzi.
Natomiast druga kategoria to ochrona roślin. Informacje w tym temacie podawane są na stronie internetowej.

Powiedział, że spalanie paliw w domowych paleniskach jest dużym problemem, który w sposób znaczący
zwiększa zawartość w pyle substancji stałych. Drugie zagadnienie, z którym coraz częściej mamy do
czynienia to zwiększona liczba środków transportu. W okresach letnich występuje przy bardzo wysokich
temperaturach, zjawisko podwyższonej obecności ozonu w powietrzu.

 

 

Ad. 5b

Pan Eugeniusz Szewczyk Powiatowy Inspektor Sanitarny – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Wodzisławskiego, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu z obrad IX sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

Ponadto stwierdził, że głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnymi wpływami szkodliwościami i uciążliwościami środowiska i zapobieganie powstaniu
chorób zakaźnych i zawodowych. Powyższe zadania realizowane są poprzez nadzór nad higieną



środowiska pracy, wychowania, wypoczynku i rekreacji, nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności oraz
przedmiotów użytku oraz nadzór nad higieną pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia. Powiedział,
że stan sanitarno – epidemiologiczny w Powiecie Wodzisławskim ulega systematycznej poprawie. Przekazał
najnowsze dane dotyczące kąpielisk i rekreacji. Wody w Bukowie, Olzie i Raj-u w Niedobczycach, nie
wykazały żadnych zastrzeżeń, Balaton i Gosław to też wody o bardzo dobrej jakości. Jest to zasługa w dużej
mierze gospodarzy. 

 

Ad. 5c

Pan Maciej Witt Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa
weterynaryjnego na obszarze Powiatu Wodzisławskiego, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu z obrad
IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ponadto powiedział, że na dzień dzisiejszy można uznać stan bezpieczeństwa weterynaryjnego jako dobry,
gdyż Województwo Śląskie zostało uznane przez Komisję Europejską jako jedyne w Polsce wolne od
enzootycznej białaczki bydła. Stwarza to problemy dla rolników, gdyż nie mogą sprowadzać bydła z
powiatów i województw, które nie zostały uznane za wolne od tej choroby. Ponadto Polska jest uznana za
wolną od gruźlicy bydła i brucelozy bydła. Jako Inspekcja Weterynaryjna nadzorujemy monitorujemy bardzo
wiele chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby zwalczane z urzędu, choroby podlegające rejestracji, a
także choroby przenoszone ze zwierząt na człowieka. Prowadzimy także monitoring surowców pochodzenia
zwierzęcego.

 

Ad. 5d

Pan Piotr Zamarski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – przedstawił informację na temat swojej
działalności, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ponadto powiedział, że nastąpiła kolejna aktualizacja przepisów prawa budowlanego, które weszło w życie z
dniem 20 czerwca obecnego roku, które określa zasady działania inspektora nadzoru budowlanego w formie
obecnie obowiązującej.

 

 

Ad. 6

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu
Gospodarki Odpadami zostało radnym dostarczone w materiałach na sesję i stanowi załącznik nr 7 do
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wydała opinię pozytywną do ww. sprawozdania.

 

Ad. 7

Radny Pan Józef Żywina – poinformował, że sprawa dotyczy pisma Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie
procedury postępowania przy podziale środków z RPO. Komisja Organizacyjno – Prawna Rady Powiatu
Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2007 roku ponownie rozpatrywała stanowisko Rady
Miejskiej w Radlinie w sprawie podziału środków z Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Komisja zapoznała się szczegółowo z pismem Rady Miejskiej w
Radlinie z dnia 13 czerwca 2007r., w którym wyjaśnia, iż stanowisko Rady nie jest formą skargi na działanie
Starosty, lecz tylko wyrazem niezadowolenia z procedury postępowania przy podziale środków. Intencją
Rady Miejskiej w Radlinie była chęć zwrócenia uwagi Rady Powiatu Wodzisławskiego na stosowanie
niejasnych kryteriów i brak współpracy Zarządu Powiatu z gminami. Ze względu na taki stan rzeczy, należy
uznać ww. sprawę za załatwioną, gdyż nie nosi ona znamion skargi.

 



Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła
stanowisko Rady Miejskiej w Radlinie i sprawę należy uznać za załatwioną.

 

Ad. 8

Pan Janusz Wyleżych Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – poinformował, że sprawa ma swój
początek w firmie „Rent Hus”, jest to firma które rekultywuje pocegielniane wyrobisko przy ul. Bogumińskiej
33. Ponadto stwierdził, że media, jak i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócili się do SKO, iż
decyzja została wydana z naruszeniem prawa, jest to spór prawny przed sądami administracyjnymi i aby
zobrazować o co chodzi zacytował art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach „zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub
po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane”. W związku z tym, iż nie ma nigdzie
orzecznictwa w tym temacie (chyba będziemy pierwsi), gdyż poprzedni właściciel posiadał decyzję na
rozbiórkę tego obiektu, dlatego organ nie mógł wymagać zmiany użytkowania, bo byłoby to paradoksem w
postępowaniu administracyjnym. Ponadto w opisie całego obiektu są place składowo – magazynowe, a w
żadnym prawie budowlanym nie pisze na co, jeżeli zostanie tam składowany złom lub odpad, to czy on ma
się zwrócić o zmianę decyzji na użytkowanie obiektu. W postępowaniu administracyjnym prawnicy wiedzą,
że organowi nie wolno żądać innych dokumentów, niż te które są określone w danych przepisach. Wyjaśnił
dlaczego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po uzgodnieniu zwrócił się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego z takim wnioskiem. Natomiast, jeżeli chodzi o media to mają prawo pisać co chcą,
ale zacytował jedną z gazet, która napisała, że „wszystkie decyzje Starosty były nieważne”, wszystkie to
znaczy ile? Było ich 5, 2 były w sporze prawnym, 1 została rozstrzygnięta – rekultywacyjna - SKO odrzuciło
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż zwrócił się do nieodpowiedniego organu, bo
od kwietnia weszły nowe przepisy i decyzja straciła ważność 12.10.2006r., czyli nie była w obrocie prawnym.
W związku z tym tę decyzje będzie rozstrzygał sąd administracyjny. W żadnej decyzji Starosta jako organ nie
zezwolił firmie „Rent Hus” na deponowanie osadów ściekowych w spągu, w wodzie. Powstanie tego zapachu
nastąpiło poprzez zastosowanie złej technologii, gdyż osady ściekowe nie mogą mieć kontaktu z wodą, bo
powstaje fermentacja i wydziela się nieprzyjemny zapach. Osady ściekowe są dopuszczone do rekultywacji i
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie katalogu odpadów - odpady z instalacji i urządzeń służących
gospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej do celów przemysłowych w
tym Rozporządzeniu osady ściekowe są pod kodem 190805. Posiadamy również badania tych osadów
ściekowych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku Białej z lutego 2007 roku,
następne badania z są czerwca 2007 roku. Zakład Inżynierii Ochrony Środowiska sprawozdanie z badania z
maja 2005 roku. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna z maja 2007 roku, Ośrodek Badań i Kontroli
Środowiska Przedsiębiorstwo Państwowe w Katowicach jednostka specjalistyczna Wojewody Śląskiego,
owe badania robi się 2,3 razy w roku. Badania każdy odbiorca osadów ściekowych musi posiadać w swoim
zbiorze. W badaniach jest określenie, iż wykorzystane mogą być do rekultywacji terenów, do dostosowania
określonych gruntów do potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, do uprawy roślin, do produkcji kompostu i uprawy roślin
nie służących do spożycia i produkcji pasz (nadają się do rekultywacji). Ponadto przedstawił zasady
wykorzystania osadów ściekowych – odzysk komunalnych osadów ściekowych polegający na ich stosowaniu
w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych prowadzących do obrotu handlowego
włączając w to uprawy prowadzące do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele
rolnicze, do dostosowania gruntów dla określonych potrzeb wynikających z planów zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji
kompostu, do uprawy roślin nie przeznaczonych do produkcji żywności i spożycia pasz, te osady ściekowe
mogą być wykorzystane. Niemniej jednak, jeżeli nie zostaną wykorzystane w prawidłowej technologii to
sprawa wygląda tak jak w firmie „Rent Hus, co spowodowało nieprzyjemne zapachy, jednak nie można
jednoznacznie stwierdzić, iż w tym przypadku zostały naruszone przepisy prawa i prawo, tam gdzie są braki
w prawie zajmują się tym sądy administracyjne i one to rozpatrzą. Ponadto poinformował, że Samorządowe
Kolegium Odwoławcze postanowiło na wniosek Wojewódzkiego Inspektowa Ochrony Środowiska wszcząć
postępowanie w sprawie decyzji na magazynowanie odpadów i po drugie z dnia 15 czerwca 2007 roku SKO
orzekło odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty
Wodzisławskiego uzgadniającej rozwiązania przyjęte w informacji o planowanym przedsięwzięciu tj.
rekultywacji terenu przy ul. Bogumińskiej. W związku z tym w pierwszej decyzji sprawa będzie się toczyć i
paradoksem w tym wszystkim jest to, że sprawa dotyczy interpretacji przepisów, ale nie ochrony środowiska,
a przepisów prawa budowlanego. Nasze prawo jest nieczytelne i niespójne. Poinformował, że
przedsiębiorstwo, to także posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowania, zgody na realizację
przedsięwzięcia wydaną przez prezydenta miasta czytamy „Miasto Wodzisław Śl. nie posiada aktualnego
planu zagospodarowania Miasta dla terenów na których planowana jest inwestycja” w związku z tym jest
orzecznictwo w tym temacie Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska pisze „samo prowadzenie



działalności z naruszeniem postanowień planu zagospodarowania przestrzennego w świetle obowiązującego
prawodawstwa nie stanowi podstawy dla określonego organu do zastosowania sankcji administracyjnych”.
Poinformował, że w tej procedurze postępowania jest więcej organów nie tylko Starosta. W decyzji pisze
„przeprowadzonym przy udziale społeczeństwa postępowaniu administracyjnym nie wpłynęły żadne uwagi i
wnioski”. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na fakt, iż każde postępowanie ma swoje
procedury, co powoduje sankcje, które wymagają czasu. Po kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska rozpoczęło się wdrażanie decyzji naprawczej z art. 362 – prawo ochrony środowiska, ale żeby ją
wydać należało przeprowadzić kilka wizji lokalnych oraz przygotować program naprawczy. Stwierdził, że
gdyby firma „Rent Hus” nie przyznała się do popełnienia błędu w czasie wykorzystywanie odpadów, bo
mogła twierdzić, iż dopóki nie ma orzecznictwa, to ona nadal będzie przywozić odpady. Jak na razie nikt nie
zgłaszał, że wydzielają się nieprzyjemne zapachy i że ww. firma nie wozi odpadów zgodnie z zawartym
porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Wodzisławia Śl., mieszkańcami i firmą „Rent Hus”. Jeżeli
nadal ten proceder trwa, to należy to zgłosić. Po kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
została wydana decyzja naprawczą. Według niego nieprzyjemne zapachy związane są z nieprawidłowym
składowaniem odpadów, gdyż firma „Rent Hus” przyznała, iż osady dostały się do wody, bo część skarpy
spłynęła do zbiornika wodnego. W związku z tym nie było żadnych dowodów żeby to deponowali cały czas.
Stwierdzono, że należy te wody wypompować oraz zbadać na obecność salmonelli oraz coli. Poinformował,
że w decyzji naprawczej zostały założone dwa warianty. Pierwszy, że zrobi się groblę i z jednej części
przepompuje się do drugiej, aby ta woda które znajduje się w tej części nie stykała się z osadami, które tam
pozostały. Jeżeli zgodnie z ustawą okaże się, że nie można tego osadu wybrać i wywieść, to wtedy należy
zastosować wariant drugi, że należy zasypać to ziemią i zagęścić. Następna rzeczą, którą należy zrobić, to
osady które pozostały należy przesunąć, co najmniej o 10 metrów, zabezpieczyć zgromadzone odpady
przed działaniami atmosferycznymi ( osady ściekowe). Ponadto przedstawił  informację dotyczącą działań
Starostwa Powiatowego , które na celu miały ograniczenie uciążliwości zapachowych dla sąsiednich terenów
powstałych w skutek działalności firmy „Rent Hus”, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu z obrad IX sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego. Poinformował, że powstał komitet społeczny, którego poprosił o
informowanie o sytuacji, jaka tam jest. Stwierdził, że opiera się tylko na przepisach prawa, ale nie ma tzw.
ustawy odorowej i jest to problem społeczny. Stwierdził, że jest mu przykro, że taka sytuacja zaistniała i
dołoży wszelkich starań, aby się nie powtórzyła.

 

Radna Pani Bożena Rączka – wypowiedziała się w imieniu mieszkańców Turzyczki i Marusz, którzy zostali
najbardziej poszkodowani w omawianej sprawie. Powiedziała, że dla niej najbardziej bulwersującą sprawą
jest fakt, dlaczego wydano firmie „Rent Hus” pozwolenie na prowadzenie tak uciążliwej działalności bez
konsultacji społecznej. Nikt nie podejmował tego tematu na Radzie Powiatu, nie było to też przedmiotem
obrad Komisji, ani nie było to przedstawione na radach dzielnic. W związku z powyższym zapytała dlaczego:
radni nie mieli na podjęcie tej decyzji żadnego wpływu?, w czyim interesie leżało sprowadzenie na nasz
teren odpadów z Krakowa? Stwierdziła, że żyjemy w regionie który nie należy do najczystszych, a jeszcze
sprowadza się na nasz teren takie odpady, które nie pozostaną bez wpływu na środowisko, gdyż przenikną
do gleby, wód powierzchniowych i wcześniej czy później skutki tego będą dla nas odczuwalne. Ponadto
zapytała dlaczego firma nadal prowadziła działalność, jeżeli decyzja Starosty straciła ważność 12.10.2006
roku.  Dlaczego zdesperowanym mieszkańcom, którym odurzający fetor nie pozwalał egzystować
odpowiadano, że wszystko prowadzi się zgodnie z prawem i należy im tylko współczuć. Powiedziała, że
mieszkańcy oczekują jak najszybszego wyjaśnienia i zakończenia sprawy. Zakończyła maksymą „nie
otrzymaliśmy naszej matki ziemi od naszych przodków, pożyczyliśmy ją od naszych wnuków”.

 

Pan Janusz Wyleżych Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – w odpowiedzi stwierdził, iż jeśli chodzi o
konsultacje społeczne, to prawo w omawianej sytuacji ich nie przewiduje. Powiedział, że przy decyzji
środowiskowej konsultacje społeczne odbyły się, ale one nie polegają na tym, iż wzywa się wszystkich
mieszkających w okolicy, bo procedury mówią co innego ( internet, tablica ogłoszeń), tak to jest zgodnie z
prawem. W związku z tym nie było uwag do decyzji środowiskowej na poszerzenie działalności. Stwierdził,
że nigdy się nie zdarzyło, że na wydanie decyzji przez organ do tego powołany radni mieli jakikolwiek wpływ.
Poinformował, że osady ściekowe są dopuszczone przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu do
rekultywacji, w związku z tym firma może zwierać umowy z kim chce, gdyż na pochodzenie odpadów my
wpływu nie mamy. Poinformował także, że decyzja wydana przez Starostę straciła ważność 12.10.2006r.
dlatego że zmieniły się przepisy.

 

Radny Pan Mieczysław Kowalski – poprosił o doprecyzowanie kwestii lokowania odpadów na omawianym
terenie. Decyzja rekultywacyjna, była to decyzja na rekultywację dołu pocegielnianego (z wodą) upłynęła
12.10.2006r. więc w tym dole nie powinno się nic znaleźć według niego. Stwierdził, że została wydana



decyzja na składowanie odpadów na omawianym terenie, dlatego zapytał czy ta decyzja dotyczy
składowania odpadów na placu, czy też w zbiorniku wodnym? Ponadto została także wydana decyzja na
odzysk odpadów, czyli wykorzystanie tych odpadów w celu utylizacji, aby czemuś służyły. Ponadto zapytał
czy zostały ustalone zasady i technologia składowania, jeżeli Starostwo nie ma na to wpływu, to chciałby o
tym wiedzieć?

 

Pan Janusz Wyleżych Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – w odpowiedzi stwierdził, że decyzja
rekultywacyjna została z mocy prawa czyli ustawą zmieniającą zmieniona ale tylko w kwestii wykorzystania
odpadów, czyli decyzja ta składała się z dwóch części odpadów których należy użyć i drugiej kiedy
rekultywacja się rozpocznie i skończy. Natomiast, jeżeli chodzi o zbieranie tych odpadów, to dotyczy to
prawa budowlanego, które w tym zakresie nie jest nigdzie uszczegółowione, gdyż nie ma orzecznictwa w tej
kwestii (place składowe). Dlatego czekamy na wyrok sądu w tej sprawie. Przy składaniu wniosku jest w
opracowaniu jak ten odpad będzie użytkowany i co się z nim będzie działo. Inną sprawą jest fakt, iż reżim
technologiczny nie został zachowany i dlatego taka a nie inna sytuacja.

 

Radny Pan Ireneusz Serwotka – stwierdził, że jest zaskoczony, gdyż nie zna powodu dla którego radnych
nie traktuje się równo, gdyż on nie otrzymał żadnych materiałów w omawianej sprawie. Radna p. B. Rączka
może się na coś powołać, ale on widocznie należy do tej drugiej kategorii radnych. Stwierdził, że w porządku
obrad sesji jest pkt 8 – Informacja dotycząca  działalności firmy „Rent Hus” Sp. z o. o. w Warszawie Zakład w
Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 33 oraz przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej, a on otrzymał tylko
jedną kartkę pisma p. J. Połednika. Dzisiaj na sali gośćmi byli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
Sanepid, nadzór budowlany i otrzymaliśmy obszerne materiały, ale w istotnej sprawie dla mieszkańców
niektórzy radni otrzymali jedną kartkę i rozpoczęła się wielka debata. Wyraził sprzeciw wobec tak
prowadzonej sprawy. Natomiast co do tego co zdążył się zapoznać, to stwierdził, iż ma nadzieję, że sprawa
zostanie w trybie pilnym zbadana. Należy natychmiast działać. Skoro wydawana jest decyzja naprawcza, to
naprawia się coś, co jest nie tak. Należy potraktować sprawę poważnie. Poprosił o merytoryczne rzetelne
potraktowanie sprawy i wysłuchanie nie tylko jednej strony oraz o to, aby materiały przy tak ważnych
sprawach były dostarczane wszystkim radnym, albo powinna przynajmniej być informacja, że można się z
danymi materiałami zapoznać. Temat dotyczący firmy „Rent Hus” powinien brzmieć inaczej, gdyż jego ta
firma nie interesuje, ważne jest natomiast co po sobie zostawiła i jaki jest stan aktualny.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że gdyby przedmówca był na poprzedniej sesji to
wiedziałby, iż będzie dzisiaj informacja na temat firmy „Rent Hus”. Natomiast wszyscy radni otrzymali tylko
pismo p. J. Połednika skierowane do Rady Powiatu, a radny p. I. Serwotka został potraktowany jak cała
Rada, a to że radna p. B. Rączka ma więcej dokumentów wynika z jej zaangażowania w sprawę.
Obszernymi materiałami w omawianej sprawie dysponują tylko członkowie Komisji Rewizyjnej, a każdy z
radnych może w posiedzeniu Komisji uczestniczyć. Poinformował, że Komisja Rewizyjna swoje posiedzenie
miała w dniu 27.06.2007r. i wnioskiem Komisji będzie prośba do Rady o zlecenie jej zbadania tej sprawy.
Poinformował, że 23.05.2007r. wpłynęło pismo do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Wodzisławskiego, które zostało przekazane do wiadomości Starosty i Biura prawnego z prośbą o opinię. Nie
było to pismo skierowane do Rady, a na poprzedniej sesji zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej miała być
przedstawiona informacja na temat działalności firmy „Rent Hus” ale za zgodą Rady Powiatu punkt został
włączony do porządku obrad IX sesji. Niemniej jednak po zapoznaniu się z pismem p. J. Połednika były
pewne nieścisłości i po obradach komisji w maju, skierowane zostało pismo do p. J. Połednika o
doprecyzowanie pewnych kwestii. Natomiast p. J. Połednik skierował odpowiedź na pismo już do Rady
Powiatu. W związku z tym pismo skierowane do Rady Powiatu otrzymali wszyscy radni. Tak sformułowany
punkt jak w porządku obrad pozwala wnioskować do Rady o zmianę tego porządku po zapoznaniu się z
wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

 

Radny Pan Ireneusz Serwotka – powiedział, że nie mógł być na ostatniej sesji z powodu wyjazdu
służbowego (usprawiedliwiał się). Stwierdził, że odniósł się do otrzymanych materiałów na dzisiejszą sesje,
zna także przepisy, że każde posiedzenie komisji jest otwarte i radny ma prawo brać w nim udział.
Zasugerował, że dobrym zwyczajem byłoby wyposażyć radnych w stosowne materiały i wtedy mogliby
odpowiednio się do sprawy przygotować i polemika byłaby zbędna. Według niego dalszy przebieg
omawianego punku pozwoli na podjęcie pewnych działań ważnych dla mieszkańców Turzyczki i Marusz.

 



Pan Mieczysław Gemba mieszkaniec Wodzisławia Śl. – powiedział, że problem uciążliwego zapachu trwa od
półtora roku, ale jest to także problem nieczystości które wywożone są na kołach samochodów. Odniósł się
do wypowiedzi Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska p. J. Wyleżycha, który stwierdził, że osady
komunalne nie mogą być lokowane w wodzie, a jeszcze w kwietniu br. mówił, że wszystko jest prowadzone
zgodnie z prawem. Starostwo i Urząd Miasta Wodzisławia Śl. byli informowani, iż ten proceder jest tam
uprawiany. Nawet analiza wody, która jest ewidentnym ściekiem nie przekonała, że coś z tym trzeba zrobić
( odczyn ph 6,8, pzt 280, a dopuszczalne 15, chlorków jest 64, amoniaków 39, azotanów 107, fosforów 8,7).
Pomimo próśb nikt mieszkańcom z tego terenu nie pomógł. Zasugerował, że mieszkańcy chcą, aby prawo
było przestrzegane i nie kierują się żadnymi sympatiami. Powiedział, że ta sytuacja powtórzyła się
trzykrotnie, po raz pierwszy miała miejsce na wysypisku p. Dźiądźki tj. wysypisko znajdujące się bliżej
Miasta, były tam lokowane pyły i osady komunalne, ale było to natychmiast przykrywane i nieprzyjemny
zapach pojawiał się rzadko. Skargi mieszkańców spowodowały, że zainteresował się tym WIOŚ i wstrzymał
lokowanie osadów głęboko w ziemi – lata 90. Ponownie robi to „Rent Hus” dwa miesiące temu ponownie
została wydana decyzja na składowanie i magazynowanie odpadów dla p. Dźiądźki, który właściwie skończył
rekultywację. Stwierdził, że można mieć wiele wątpliwości, ale błędem jest to, iż nie był wykonany raport na
oddziaływane środowisko pomimo tego, iż zalecił to sanepid, tego nie da się zrozumieć. Poinformował, ze
decyzji jest pięć i obejmują około 150 różnych odpadów (zwierających rtęć, freon, azbest), te odpady mogą
być magazynowane przez firmę „Rent Hus”, gdyż posiadają taką decyzję z tym, że nie mają warunków
(wybetonowanych placów, kontenerów, opisów). Zapytał dlaczego wydano te decyzje, dlaczego nie
zaczekano aż się zrekultywuje teren? Przy wydawaniu decyzji w dniu 28.09.2006r. nawet nie oparto się o
projekt firmy „Rent Hus”, gdyż projekt na rekultywację jest z października 2006 roku, czyli do tych
szczegółów ta decyzja się nie odnosi. W tej decyzji wymieniono 26 odpadów z czego 9 jest
niedopuszczalnych. W tej decyzji mówimy o składowaniu i magazynowaniu, a nie o rekultywacji, to po co są
te komunalne osady? Komunalne osady mają uzasadnienie wtedy, gdy są przewidziane jako warstwa
wierzchnia do obsadzeń, a te tereny są przeznaczone do magazynowania. Zapytał dlaczego Starosta
wydając decyzję o rekultywacji nie przestrzegał ustawy prawo górnicze i geologiczne, gdyż okazało się i p.
Mołda nawet nie rozliczył się ze złoża na które posiadał koncesję - Starostwo się o to nie upomniało. Z
kontroli WIOŚ-u wynika też, że osady komunalne składowane są nielegalnie lub w miejscu do tego
nieprzeznaczonym, a w gestii prezydenta jest nakazanie ich usuniecia, dlaczego w tej decyzji czytamy, że
Starosta chce je przykryć, co jest „bombom” ekologiczną. Na dzień dzisiejszy jest wykonywana grobla w
środku tego zbiornika, dlaczego nie została wypompowana czysta woda? Nie wyczytał nigdzie żeby w
wodzie można było lokować odpady. Stwierdził, że od roku lekceważy się wszystkie prośby mieszkańców.
Były zawarte uzgodnienia z Prezydentem Miasta, mieszkańcami – z dnia 4.06.07 zapisane zostało, że osady
będą przywożone pomiędzy godz. 6.00, a 16.00, w niedziele nie a w sobotę od 6.00 do 14.00. okazało się
jednak, że zostało sporządzone nowe porozumienie ale bez udziału mieszkańców i też jest datowane na
dzień 4.06.07r. ale mówi się w nim o innych rzeczach. Jeżeli mieszkańcy chcą tam pójść to najpierw muszą
powiadomić Starostwo, godziny zmieniono na od 6.00 do 20.00 a w soboty od 6.00 do 16.00. Dlatego
zapytał pomiędzy kim jest to porozumienie? Następne porozumienie było z dnia 30.06.07r. mieszkańcy
poczuli wtedy, że ktoś z tym problemem coś zrobił i powiedział, że mieszkańcy zostali oszukani. Stwierdził,
że nie czeka na odpowiedzi.

 

Pan Janusz Wyleżych Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – w odpowiedzi stwierdził, że mieszkaniec
nie musi być biegły w ww. temacie. Jednak powiedział, ze nie należy mu zarzucać, iż nie ma raportu o
oddziaływaniu na środowisko, gdyż on jest. Przypomniał, że wspomniane wcześniej porozumienie zostało
„przepisane” przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl., a Starostwo nie ma z tym nic wspólnego i trudno dziś
nad tym dyskutować. Poprosił o wyrażanie się w sposób szczegółowy. Ponadto p. M. Gemba zapytał o
decyzję rekultywacjyjną z dnia 20.09.2006r., a ta decyzja nawet z mocy prawa nie weszła w życie, gdyż
12.10.2006r. została uchylona z mocy prawa. Stwierdził, że to, iż firma „Rent Hus” prowadzi taką a nie inną
działalność, to Starostwo nie ma na to wpływu i nie może zabronienić prowadzenia takiej czy innej
działalności, jeżeli wszystkie dokumenty zostały organowi przedstawione zgodnie z ustawą. Następnie jeśli
chodzi o przedzielenie zbiornika, to taka jest technologia (przepompowanie wody).

 

Radny Pan Piotr Cybułka – powiedział, że decyzję o lokowaniu odpadów na dwóch gliniankach (Wodzisław
Śl. i Rydułtowach) podjął ówczesny Starosta J. Materzok. Obecny Starosta jest od ośmiu miesięcy, a pół
roku temu dwukrotnie składał interpelację w sprawie składowania odpadów w Rydułtowach i ponownie
zwrócił się do Starosty z prośbą o połączenie tych dwóch spraw i nadanie im właściwego biegu. Nic w tej
kwestii się nie stało. Pan Wyleżych jest Naczelnikiem, a decyzje powinny zapadać na najwyższym szczeblu.
Zobowiązał Starostę, aby zajął się tą rzeczą. Ale dziwi go fakt, dlaczego zezwolono na samo składowanie
odpadów w miejscach tak gęsto zaludnionych, a wszystko inne jest sprawą pokrewną. 



 

Pan Mieczysław Gemba – stwierdził, że można go posądzić o wiele rzeczy ale nigdy nie o kłamstwo, a raport
o ochronie środowiska powinien być sporządzony przed wydaniem zgody na rekultywację. Powiedział, że
uzgodnienia na temat porozumienia nie dotyczą może Starostwa ale nie rozumie dlaczego ma o wejściu na
teren firmy zgłaszać w Starostwie.  Powiedział, że ta grobla nie jest nieszczęściem, to „nic nie spadło z
nieba” ale ten problem stworzyli ludzie.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jolanta Otawa – poinformowała, że informację od Naczelnika p. J.
Wyleżych Komisja Rewizyjna otrzymała  w dniu 27.06.br. na swoim posiedzeniu. Powiedziała, że Naczelnik
p. J. Wależych stwierdził, iż prawo powinno być przestrzegane, a prawo nie przewiduje konsultacji w
omawianej sprawie, dlatego zapytała czy prawo zabrania tej konsultacji? Stwierdzono wielokrotnie, że firma
„Rent Hus” źle składowała osady, dlatego zapytała kiedy stwierdzono, że źle i kto powinien wstrzymać pracę
tej firmy? Ponadto przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej, która po zapoznaniu się z pismami
mieszkańców oraz wysłuchaniu delegacji mieszkańców, jak również z materiałami dostarczonymi na
posiedzenie Komisji wnioskuje do Rady Powiatu o zlecenie kontroli w Starostwie Powiatowym w
Wodzisławiu Śląskim w Wydziale Ochrony Środowiska w zakresie oceny działań pracowników tego
wydziału, a w szczególności:

a)      zgodności działań z Regulaminem Pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,

b)     zgodności działań z Regulaminem Pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,

c)      przestrzegania norm ISO 2001,

w kontekście postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami administracyjnymi wydanymi w
sprawach, których stroną jest „Rent Hus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie Zakład w
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 33.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że zgodnie z powyższym wnioskiem Komisja
Rewizyjna przygotowała projekt uchwały, który został mu dostarczony i radni w chwili obecnej go otrzymali.
Wynika z tego, iż konieczna jest tzw. krótka ścieżka. Te wszystkie przepisy są ujęte w Statucie i nie
uchybiają ustawie o samorządzie powiatowym. Poprosił, aby w przerwie obrad radni rozważyli, czy
wprowadzić do porządku obrad sesji punkt - podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
przez Komisję Rewizyjną.

 

Pan Janusz Wyleżych Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –  stwierdził, że przepisy prawa nie
przewidują konsultacji społecznych w tej dziedzinie, natomiast przy decyzji środowiskowej takie konsultacje
mogły zostać przeprowadzone pod warunkiem, że zgłosiliby się ludzie zainteresowani. Odczytał interpretację
przepisów w tej sprawie „jeżeli w postępowaniu o wydanie decyzji określającej warunki korzystania ze
środowiska w tym zezwoleń i pozwoleń nie przewiduje się legalizacji powodowania uciążliwości na terenach
sąsiednich np. w związku z przekroczeniem na nich standardów jakości środowiska, osoby trzecie takie jak
sąsiedzi nie są stronami toczącego się postępowania, bowiem strona postępowania administracyjnego jest w
myśl art. 28 kpa wyłącznie podmiot którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Skoro
w wyniku postępowania nie następuje ograniczenie prawem chronionych uprawnień jednostek, jako
dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości sąsiedniej w związku z utworzeniem obszaru
ograniczonego użytkowania”, o którym mowa w art. 135 – prawo ochrony środowiska, to nie ma ona
przymiotów strony w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Mieszkańcy pomimo tego, że się
skarżą iż firma „Rent Hus” wyrządziła im szkodę nie są stroną w tym postępowaniu. Natomiast jeżeli wydana
decyzja nie zostaje wykonana, to organem który jest pierwszy do skontrolowania i który ma możliwość
zamknięcia zakładu z powodów takich czy innych jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Wojewódzki Inspektor takiej kontroli dokonał i zwrócił się do Starosty jako do organu, aby wszczął
postępowanie z art. 362 i taka decyzja naprawcza została wydana. Starosta nie może jednak zamknąć
żadnego zakładu pracy, gdyż nie ma do tego uprawnień.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – wystąpił z wnioskiem do Rady o zmianę porządku obrad co, jest
zgodne z § 21 Statutu Powiatu Wodzisławskiego poprzez rozszerzenie o punkt dotyczący rozpatrzenia



projektu uchwały w sprawie Zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną, zgodnie z
otrzymanym tekstem. Punkt otrzymałby numer 8a.

Przystąpił do głosowania wniosku dotyczącego rozszerzenia porządku obrad sesji o punkt 8a dotyczący
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez komisje Rewizyjną. W
głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

 

Projekt uchwały w sprawie  zlecenia kontroli przez Komisję Rewizyjną stanowi załącznik nr 9 do protokołu z
obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że Zarząd Powiatu zebrał się w przerwie i do
przedmiotowego projektu uchwały wydał opinię pozytywną.

 

Radny Pan Ireneusz Serwotka – stwierdził, że treść przedmiotowego projektu uchwały jest jednoznaczna i
sprowadza się do tego, że temat będzie kontrolowany, co do zasadności wydanych decyzji. Poinformował,
że przed przerwą chciał zadać pytanie Staroście, co do czasu. Zasadne byłoby, jaki na dzisiaj jest tryb
postępowania w omawianej sprawie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że na zadanie pytanie otrzyma odpowiedź na
dzisiejszej sesji w stosownym punkcie.

 

Radny Pan Ireneusz Serwotka – ad vocem stwierdził, że na sali obecni są mieszkańcy i odpowiedź na
zadane przez niego pytanie także chcieliby usłyszeć. Zasugerował, że trochę jest zaskoczony trybem
postępowania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zlecenia
przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/108/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez
Komisję Rewizyjną została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Wicestarosta Pan Tadeusz Skatuła – w odpowiedzi na zapytanie radnego p. I. Serwotki stwierdził, że w
omawianym zakresie padło już wiele odpowiedzi. Powiedział, że od momentu, kiedy do Starostwa dotarła
informacja o uciążliwościach dla mieszkańców zostały podjęte dodatkowe działania polegające na
rozpoczęciu prawidłowej działalności kontrolnej, co nie jest obowiązkiem Starostwa. Jednak podejmując
informację o tego typu zagrożeniu, te kontrole zostały rozpoczęte. Od tego momentu pracownicy Starostwa
uczestniczyli w wielu spotkaniach, a ponadto rozpoczęli kontrole bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Z
przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły. Poinformował, że 4 czerwca br. zostało
podpisane porozumienie  w wyniku, którego firma „Rent Hus” sama zdeklarowała się, iż wstrzyma
rekultywację na swoim terenie i wwóz odpadów zabronionych. W związku z tym nie było podstaw wydawania
decyzji wstrzymującej dalsze prowadzenie rekultywacji, którą Starostwo miało zamiar przeprowadzić. W
dalszym ciągu trwa kontrola decyzji wydanej przez Starostwo w związku z postanowieniem Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzającego - czy wszystkie te warunki które zostały z góry narzucone
są realizowane. Jeśli nie będą spełnione taka decyzja zostanie wydana ponownie. Stwierdził, że dziwiło go,
iż taka jednoznaczna decyzja w tej sprawie nie zapadła ze strony Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, bo Starostwo otrzymując tą informację powiadomiło o sytuacji zapraszając go na kontrolę.
Kontrola taka została przeprowadzona, a z niej sporządzony protokół i jeżeli ktoś wypowiada się że zostało
wydane zezwolenie z rażącym naruszeniem prawa (takie wypowiedzi były słyszane), to on się dziwi



dlaczego uprawniona instytucja nie wydała stosownej decyzji zakazującej dalszej rekultywacji i gospodarki
odpadami. Ta instytucja skierowała wnioski do SKO celem zbadania zasadności domniemywując możliwość
popełnienia uchybień. Nie będzie odpowiadał za tamtą instytucje. Dlaczego w pierwszej fazie od wydania
decyzji w której będąc przekonanym o bezwzględnym popełnieniu błędów postępowano inaczej niż jego
zdaniem się powinno.

 

Ad. 9

Starosta Powiatu Pan Jerzy Rosół – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu z obrad IX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o przetargach stanowi załącznik nr 12 do protokołu z obrad
IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że w okresie miedzysesyjnym interpelację złożył
radny p. J. Żywina  w sprawie przyczyn powstania w Starostwie Powiatowym nowej komórki organizacyjnej
Referat Zarządzania Kryzysowego. Odpowiedź została udzielona na piśmie.

 

Radny Pan Piotr Cybułka – złożył interpelację w sprawie niezgodnego z prawem traktowania pracowników
nzoz „Centrum Hartabus – Sobala” Spółka Cywilna – utworzonego w wyniku przekształcenia Poradni
Specjalistycznej nr 3 w Radlinie przy ul. Orkana 10 SP ZOZ w Rydułtowach. Interpelacja stanowi załącznik
nr 13 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Ponadto zapytał, dlaczego nikt z członków Zarządu Powiatu nie wziął udziału w audycji radiowej
poświęconej tematowi łączenia szpitali organizowanej przez Radio 90 FM? Według niego to skandal, gdyż
najpierw o ww. pomyśle informuje się media potem dopiero dowiadują się radni, a gdy jest sposobność
poinformowania opinii publicznej o swoim pomyśle oraz przekonania do swoich racji to Starosta wysyła
oświadczenie Rzecznika Prasowego. Taka sytuacja według niego jest naganna, gdyż ustawa samorządowa
mówi, iż obywatel ma prawo być poinformowany, a informować ma władza samorządowa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zasugerował, że interpelacje składa się w kwestii ważnych
spraw i problemów związanych z realizacją zadań powiatu i według niego ww. pismo interpelacją nie jest, a
dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy. Dlatego nie sądzi, aby Zarząd Powiatu był w stanie zmusić pracodawcę
do jakiś działań.

 

Ad. 11

Radny Pan Piotr Cybułka – stwierdził, że dla niego jest uciążliwa sytuacja pracy projektora wyświetlającego
obraz na ekranie, zapytał czy można spowodować, aby to zmienić.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że od następnej sesji poprawi komfort pracy Pana
radnego.

 

Ad. 12a

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.



 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Radny Pan Piotr Cybułka – stwierdził, że bardzo dobrze się stało, że jeżeli jest mowa o bilansie zoz-ów, to
na sali jest osoba sporządzającą ten bilans. Powiedział, że w całym bilansie brak określenia „zobowiązania
wymagalne krótko i długo terminowe”, dlatego zapytał czy zobowiązania, to jest to samo co zobowiązania
wymagalne? Ponadto dokonując analizy wyniku finansowego dwóch zoz-ów zwrócił uwagę na dwie sprawy:
zysk i strata, gdyż to co jest wykazywane w Raporcie to wynik finansowy za rok 2006 i tam pisze – strata z
lat ubiegłych w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. wynosi 1.648.000 zł, później napisane jest zobowiązania i
rezerwy na zobowiązania 13.382.000 zł. Zapytał czy jest to to samo, czy taki jest dług SP ZOZ w
Wodzisławiu? Ponadto poinformował, że strata z lat ubiegłych w SP ZOZ w Rydułtowach wynosi 4.652.000
zł. Zapytał o zestawienie wekslowe „in blanko” w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl.? Zwrócił uwagę na informację
dotyczącą zatrudnienia, gdyby przeanalizować dane, to widać, że coraz mniej lekarzy pracuje w jednym i
drugim zoz – ie, a personel administracyjny się zwiększa. Powiedział, że należy mówić o realnych liczbach,
jeżeli w perspektywie będzie mowa o koncepcji połączenia zoz-ów.

 

Pani Elżbieta Kuśmierz - powiedziała, że zobowiązania wymagalne są zawarte w bilansie, gdyż bilans
zawiera sytuację firmy - majątek oraz źródła pokrycia majtku, a zobowiązania stanowią źródła pokrycia
majątku. Wykazane w bilansie zobowiązania są realne, czyli są wymagalne. Zobowiązania wekslowe są w
SP ZOZ Wodzisław Śl. - zobowiązania i weksel „in blanko” wystawione na pożyczkę, którą ZOZ otrzymał z
Ministerstwa. Podana przez radnego ww. kwota to jest zadłużenie szpitala w stosunku do różnych
kontrahentów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu udział
wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/109/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu z obrad IX
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12b

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”. W głosowaniu udział
wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/110/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania
finansowego za rok 2006 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu z obrad



IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12c

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 18 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Organizacyjno - Prawna oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/111/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach” została podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 12d

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Wewnętrznego I
będącego komórką organizacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Organizacyjno - Prawna oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Wewnętrznego I będącego komórką organizacyjną
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/112/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia opinii o czasowym
zaprzestaniu działalności Oddziału Wewnętrznego I będącego komórką organizacyjną samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
została podjęta i stanowi załącznik nr 21 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12e

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału
Rehabilitacyjnego będącego komórką organizacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
działającego pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 22 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 



Komisja Organizacyjno - Prawna oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Rehabilitacyjnego będącego komórką organizacyjną
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/113/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia opinii o czasowym
zaprzestaniu działalności Oddziału Rehabilitacyjnego będącego komórką organizacyjną samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
została podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12f

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 24 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Organizacyjno - Prawna oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Starosta Powiatu Pan Jerzy Rosół – poinformował, że Rada poprzedniej kadencji podejmując uchwałę w
powyższej sprawie wystąpiła z wnioskiem, aby w skład rad społecznych zoz-ów wchodzili włodarze miast na
których terenie znajdują się zoz –y. W związku z powyższym Zarząd Powiatu przychylił się do omówionej
propozycji i zaproponował p. K. Newy – Burmistrza Miasta Rydułtowy jako członka Rady Społecznej SP ZOZ
Rydułtowy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że dysponuje pismem p. Burmistrz K. Newy, iż
wyraża zgodę na kandydowanie. Dlatego zaproponował, iż jeżeli nie usłyszy sprzeciwu uzna, iż ww.
kandydatura została zaakceptowana przez Radę Powiatu.

 

Radna Pani Grażyna Durczok – w imieniu Klubu radnych Samorządowa Inicjatywa Lokalna zgłosiła
następujących radnych, jako kandydatów do Rady Społecznej w Rydułtowach – Jolantę Otawa, Bronisława
Kostaniuka, Kazimierza Grzywacza.

 

Radny Pan Grzegorz Dziewior – zgłosił kandydaturę radnego p. A. Gawędy. 

 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – w związku ze zgłoszeniem  większej liczby kandydatów, aniżeli
pozostało miejsc do Rady Społecznej SP ZOZ w Rydułtowach odbyło się głosowanie w celu ich wyłonienia:

- Jolanta Otawa – 20 głosów,

- Bronisław Kostaniuk – 21 głosów



- Kazimierz Grzywacz – 20 głosów

- Adam Gawęda – 9 głosów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie powołania
Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, 2
głosy były przeciwne, a 4 wstrzymujące.

Uchwała Nr IX/114/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Rady Społecznej
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach” została podjęta i stanowi załącznik nr 25 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 12g

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 26 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Organizacyjno - Prawna oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Starosta Powiatu Pan Jerzy Rosół –  zaproponował kandydata do Rady Społecznej SP ZOZ w Wodzisławiu
Śl. p. Prezydenta Mieczysława Kiecę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że dysponuje pismem p. Prezydenta M. Kiecy, iż
wyraża zgodę na kandydowanie. Dlatego zaproponował, iż jeżeli nie usłyszy sprzeciwu uzna, iż ww.
kandydatura została zaakceptowana przez Radę Powiatu.

 

Radna Pani Grażyna Durczok – w imieniu Klubu radnych SIL zgłosiła następujących radnych, jako
kandydatów do Rady Społecznej w Wodzisławiu Śl. – Stanisława Małeckiego, Tadeusza Sobalę, Jerzego
Torkę.

 

Radny Pan Grzegorz Dziewior – zgłosił kandydaturę radnego p. G. Kamińskiego. 

 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – w związku ze zgłoszeniem  większej liczby kandydatów, aniżeli
pozostało miejsc do Rady Społecznej SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. odbyło się głosowanie w celu ich
wyłonienia:

- Stanisław Małecki – 21 głosów,

- Tadeusz Sobala – 16 głosów



- Jerzy Torka – 19 głosów

- Grzegorz Kamiński – 9 głosów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie powołania
Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 19
radnych, 4 głosy były przeciwne, a 4 wstrzymujące.

Uchwała Nr IX/115/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Rady Społecznej
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.” została podjęta i stanowi załącznik nr 27 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12h

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu
pomocy finansowej przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach
powiatowych wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 28 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Komisja Organizacyjno - Prawna oraz Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Miasto
Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych. W głosowaniu udział
wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/116/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o
udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Miasto Wodzisław Śląski z
przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych została podjęta i stanowi załącznik nr 29 do
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12i

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie własne Powiatu
Wodzisławskiego w zakresie dróg publicznych dotyczące modernizacji ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie
wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja  Infrastruktury i Drogownictwa wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie własne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie dróg
publicznych dotyczące modernizacji ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie. W głosowaniu udział wzięło 24
radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Uchwała Nr IX/117/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powierzenia Gminie Godów do
wykonania zadanie własne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie dróg publicznych dotyczące modernizacji
ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie została podjęta i stanowi załącznik nr 31 do protokołu z obrad IX sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.



 

Ad. 12j

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski” wraz z uzasadnieniem
stanowi załącznik nr 32 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Organizacyjno – Prawna, Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Edukacji, Kultury i Sportu
wydały pozytywne opinie o projekcie uchwały.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Edyta Glenc – zgłosiła autopoprawki do ww. projektu uchwały:

- § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie – „Rozpatrywanie podań o pomoc należy do zadań komisji powołanej przez
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego”,

- § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie – „Komisja proponuje wysokość pomocy zdrowotnej w ramach środków
przewidzianych na ten cele w danym roku budżetowym i przedstawia do akceptacji Zarządowi Powiatu”,

- skreśla się § 2 w całości, gdyż do tego obliguje ustawa. W związku z tym kolejne paragrafy otrzymują nową
numerację.

 

Radna Pani Krystyna Smuda – powiedziała, że ww. projekt uchwały omawiany był na Komisji Edukacji
dwukrotnie i burzliwie. Poinformowała, że nie była wydana opinia jednomyślna, gdyż były też głosy
przeciwne, które nie dotyczyły regulaminu jako całości, ale jednej kwestii dotyczącej scentralizowania
środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Są to środki, które wynoszą 0,3% osobowego
funduszu płac nauczycieli. Stwierdziła, że były opinie ludzi pracujących w takich komisja, jednak
uwzględniono stanowisko dyrektorów szkół i związków zawodowych, którzy jednomyślnie zaakceptowali
regulamin. Taka akceptacja daje dużo do myślenia, gdyż w przypadkach jednomyślności każdy się
zastanawia „czy to jest tak dobre, czy to jest tak złe”. Wszyscy radni zdają sobie sprawę, iż podejmują
decyzje, którą będą realizować inni a ta realizacja skierowana jest do odpowiedniego adresata. Dlatego ma
wątpliwości, jeśli chodzi o adresata, gdyż jest nim nauczyciel. Dotychczasowe komisje, które pracowały przy
szkołach (przewodniczącymi byli dyrektorzy szkół), w bardzo szczegółowy sposób analizowały wnioski i
docierały do każdego nauczyciela. Natomiast teraz będzie komisja na szczeblu powiatowym i w skład tej
komisji będzie wchodziło tylko 2 dyrektorów z 13. Dla komisji powiatowej wielokrotnie wnioski będą
anonimowe i pomoc może nie dotrzeć do potrzebujących. Stwierdziła, że będzie głosowała przeciw, gdyż
jest za decentralizacją środków finansowych, które powinny być jak najbliżej obywatela, czyli w szkołach.

 

Członek Zarządu Pan Damian Majcherek – stwierdził, że jeżeli jest co do ww. projektu uchwały
jednomyślność, a często takie decyzje zapadają na tej sali obrad, to nie posiada skojarzeń, iż to jest
podejrzane. Według niego jest to niefortunne sformułowanie.

 

Radny Pan Grzegorz Kamiński – stwierdził, że jednomyślność wyrazili dyrektorzy szkół. Zasugerował, że
środki które przeznaczają szkoły do wspólnego „worka” są nierównej wysokości  i nie ma gwarancji, że one
w tej samej wysokości powrócą do danej szkoły. Stwierdził, że jeżeli miałaby być ta komisja w pełni
obiektywna, to powinien w niej zasiadać także lekarz, który będzie analizował złożone dokumenty o
charakterze medycznym wtedy opinia będzie obiektywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski”. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem
głosowało 16 radnych, 6 głosów było przeciwnych i bez głosów wstrzymujących.



Uchwała Nr IX/118/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski” została podjęta i stanowi załącznik nr 33 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

 

Ad. 12k

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/2007 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 34 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Radny Pan Piotr Cybułka – zapytał na co ten zwiększony budżet zostanie przeznaczony?

 

Naczelnik Wydziału Finansowo – Budżetowego Pani Barbara Wajsman – stwierdziła, że ww. projekt uchwały
jest sprostowaniem pomyłki, która wystąpiła w uchwale Rady Powiatu Nr VIII/105/2007. Była tam wpisana
zła kwota w ogólnym poziomie dochodów budżetu Powiatu kwota 121 tys. zł miała być dodana, a została
przez pomyłkę odjęta.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/105/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem
głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Uchwała Nr IX/119/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/2007 w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2007 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 35 do protokołu z obrad IX sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 12l

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 36 do protokołu z obrad
IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja  Infrastruktury i Drogownictwa oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
wydały pozytywne opinie o projekcie uchwały.

 

Naczelnik Wydziału Finansowo – Budżetowego Pani Barbara Wajsman – zgłosiła autopoprawkę do ww.
projektu uchwały w § 2 ust. 1 – ustala się dochody powiatu w kwocie 87.435.172, zastępuje się kwotą
87.677.744 zł. Jest to związane z poprzednią uchwała.

 

Radny Pan Piotr Cybułka – zapytał jakie zdanie ma w tej sprawie Przewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Mieczysław Kowalski – stwierdził, że zmiana należy
nanieś, gdyż jest to konsekwencja poprzedniego błędu.



 

Przewodniczący 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 udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i 1
głosie wstrzymującym.

Uchwała Nr IX/120/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25
stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok została podjęta i stanowi załącznik
nr 37 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 13

Wicestarosta Powiatu Pan Tadeusz Skatuła – powiedział, że temat służby zdrowia był bardzo szeroko
omawiany na obradach poprzedniej sesji, dlatego do tego tematu wracać już nie będzie. Poinformował
jednak, iż 11 czerwca odbyło się spotkanie w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. z Radą Społeczną gdzie projekt
który przedstawił nie uzyskał akceptacji i usłyszał również wiele uwag o uszczegółowienie projektu koncepcji
połączenia zoz-ów. Uwagi zostały przekazane na posiedzeniu Klubu Radnych SIL i decyzją Klubu projekt
uchwały w sprawie połączenia zoz-ów miał zostać przedłożony pod obrady IX sesji. Jednak zaproponował,
aby rozważyć to ponownie na Zarządzie, gdzie przedstawił propozycję odłożenia omawianej sprawy na sesję
wrześniową umożliwiając zoz-om rozpoczęcie pracy nad uszczegółowieniem koncepcji powyższego
projektu. Zostało skierowane pismo do dyrektorów, w którym Zarząd poinformował o powołaniu Naczelnika
Wydziału Zdrowia na koordynatora pracy zespołu pracującego nad ww. koncepcją.

Poinformował, że prawdą jest, iż otrzymał propozycję od Pana A. Żabki na wystąpienie w audycji radiowej w
niedzielę pt. „Na każdy temat”. Ustaliśmy również, że rozmówcami będą dyrektorzy obu zoz-ów. Jednak
13.06.br. Zarząd otrzymał informację, że udziału w tej audycji nie wezmą dyrektorzy zoz-ów, dlatego
stwierdził, że nie będzie uczestniczył w tej audycji, gdyż jest ona w tym momencie przedwczesna i dotyczyć
będzie prawdopodobnie tych wszystkich uwag i zastrzeżeń których już wysłuchaliśmy. W związku z
powyższym taką decyzję pisemną Zarząd przekazał do Radia upoważniając Rzecznika Prasowego do
przekazania stanowiska.

 

 

Ad. 14

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że tuż przed sesją otrzymał uchwałę Rady
Miejskiej Wodzisławia Śl. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego procedury łączenia dwóch
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ww. uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu z obrad IX sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Poinformował o piśmie Wójta Gminy Gorzyce dotyczące zakazu używania na zbiornikach wodnych
położonych w Olzie łodzi o napędzie mechanicznym. Sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez
Komisję Organizacyjno – Prawną oraz do wiadomości do Komisji Rolnictwa i ochrony Środowiska i Zarządu
Powiatu. Komisja Organizacyjno – Prawna postanowiła zwrócić się do Wójta Gminy Gorzyce o uzupełnienie
dokumentacji. W sprawie odbyły się rozmowy pomiędzy Starostą Powiatu a Wójtem Gminy Gorzyce.

Ponadto poinformował o spotkaniach, w których uczestniczyli Przewodniczący Rady w okresie od ostatniej
sesji. Wykaz stanowi załącznik nr 39 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Zapoznał radnych z terminami posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu w miesiącu sierpniu.

 

Ad. 15 

Przewodniczący zakończył obrady IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 20.15.

 



Protokołowała

Małgorzata Jezusek


