
Protokół nr VIII/07 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 31 maja 2007 r.
 
 

 
Sesja  Rady Powiatu rozpoczęła  się  w dniu  31  maja  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 23 radnych. Przewodniczący poinformował, iż swoja nieobecność
na sesji zgłosił mu radny p. I. Serwotka. W trakcie trwania sesji liczba obecnych radnych zwiększyła się do
25.  Lista  obecności  radnych  stanowi    załącznik  nr  1   do  protokołu  .  Przewodniczący  Rady  przywitał
również wszystkich zaproszonych gości. Lista obecności zaproszonych gości stanowi   załącznik nr 2   do  
protokołu.
 
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  VII sesji Rady Powiatu.
4.     Porządek i bezpieczeństwo w Powiecie Wodzisławskim: 

a)     sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2006 r. oraz informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

b)     informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu,
c)     ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego

– podjęcie uchwały,
d)     przyjęcie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa

Obywateli i Porządku Publicznego            
–  podjęcie uchwały. 

5.    Informacja  dotycząca  propozycji  podziału  środków  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego.

6.     Rozpatrzenie skargi Rady Miejskiej w Radlinie. 
7.     Informacja o przebiegu prac nad projektem koncepcji funkcjonowania szpitali w Powiecie. 
8.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od VII sesji.  
9.     Interpelacje i zapytania radnych.
10.   Wnioski i oświadczenia radnych.
11.  Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)    zmiany uchwały Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku
w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na
likwidacji określonych komórek organizacyjnych, z późniejszą zmianą,

b)   wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  udzielenie  Powiatowi  Wodzisławskiemu  pomocy
finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont
chodnika przy ul. Asnyka w Lubomi”, 

c)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  z  Gminą  Rydułtowy  o  udzielenie  pomocy  finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu,

d)   zmiany  uchwały  Nr  IV/55/2007  z  dnia  25  stycznia  2007  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2007 rok (dot. zwiększenia budżetu o kwotę 106 746 zł.), 

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

f)     zmiany  uchwały  Nr  IV/55/2007  z  dnia  25  stycznia  2007r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2007 rok (dot. podział nadwyżki budżetowej),

g)   apelu oraz oświadczenia zawierającego stanowisko co do organizacji meczów Mistrzostw Europy
EURO 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 

12.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13.    Informacje bieżące. 
14.    Zamknięcie obrad  VIII 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.
 
 
Ad. 4 a)
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  radni  w  materiałach  sesyjnych  otrzymali
informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Informacja
ta stanowi   załącznik nr 3   do protokołu  .
 
Radni zapytań ani uwag do informacji Komendanta Policji nie zgłosili.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Komendanta
Powiatowego Policji.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  podziękował za przygotowanie materiałów.
 
 
 
Ad. 4 b)
 
Prokurator  Prokuratury  Rejonowej  p.  E.  Świątkowska-Stec  przedstawiła  informację  o  stanie
przestępczości i jej zwalczaniu. Na wstępie zaznaczyła, że informacje, które przedstawi należy odczytywać
w  połączeniu  ze  stosowną  informacją  Komendy  Powiatowej  Policji,  która  to  już  została  przedłożona.
Powiedziała, że na przestrzeni ubiegłego roku do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl. wpłynęło 5622
spraw,  zarejestrowanych w repertoriach  Ds.  (dla  postępowań  i  czynności  w sprawach karnych,  karnych
skarbowych i w sprawach o wykroczenia), a dla porównania w roku 2005 spraw takich wpłynęło 5701. W
1547  postępowaniach  skierowano  do  sądów  akty  oskarżenia,  obejmując  nimi  łączną  liczbę  1931
oskarżonych,  co daje wynik  27,48  % spraw zakończonych w taki  sposób,  a w roku 2005 oskarżeniem
zakończono  1413  spraw,  którymi  objęto  1736  osób.  Zanotowano  łącznie  2880  decyzji  o  umorzeniu
postępowań, co daje 51,26% z czego 1773 wobec nie wykrycia sprawców przestępstw, co daje liczbę 36%,
a w roku 2005 zanotowano łącznie  2932 decyzje o umorzeniu postępowania,  z czego 1820 wobec nie
wykrycia  sprawców.  W  2006  roku  zanotowano  705  odmów  wszczęcia  i  198  decyzji  o  zawieszeniu
postępowania,  a  w  2005  r.  zanotowano  812  decyzji  jeżeli  chodzi  o  odmowy  wszczęcia  i  270  spraw
zawieszono.  Jednocześnie  prokuratorzy  wykonując  swoje  funkcje  oskarżycielskie  w  odniesieniu  do  73
orzeczeń sądowych wywiedli apelacje i sprzeciwy, które w 66% zostały uwzględnione zgodnie z żądaniem
prokuratora  przez  sądy II  instancji.  W 2006r.  zastosowano  719 środków zapobiegawczych,  w  tym  163
tymczasowe  aresztowania,  wydano  160  decyzji  o  zabezpieczeniu  majątkowym,  a  wartość  faktycznie
zabezpieczonego mienia wynosi 318 tys. zł. Sporządzono 20 powództw adhezyjnych. Na przestrzeni 2006 r.
Prokuratura  Rejonowa  realizowała  w  szerokim  zakresie  działalność  pozakarną,  szczególnie  w  ramach
postępowań  cywilnych,  administracyjnych.  Wiąże  się  to  z  udzielaniem  kompleksowej  pomocy  prawnej
ofiarom  przestępstw,  w  tym  zwłaszcza  przemocy  w  rodzinie.  Skierowano  wnioski  o  ograniczenie,
pozbawienie uprawnień władzy rodzicielskiej do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, sporządzono powództwa o
zaprzeczenie ojcostwa, wnioski o leczenie odwykowe do komisji działających przy urzędach miast. Jeżeli
chodzi o zobrazowanie dynamiki wzrostu niektórych typów czynów zabronionych, to należy wskazać że ta
dynamika odnosi się w roku 2006 do spraw dotyczących znęcania się, których zanotowano 147, podczas
gdy w roku 2005 jedynie 91. Wzrosła również liczba spraw dotycząca niealimentacji i kierowania pojazdami
w stanie nietrzeźwości, w roku 2006 takich spraw zanotowano 505, a w roku 2005 jedynie 46, więc wzrost
jest  bardzo  wysoki.  W  roku  2006  zanotowano  31  spraw kwalifikowanych  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu



narkomani,  gdy w  2005  r.  zanotowano  24.  Z  kolei  w  2006r.  zanotowano  4  sprawy kwalifikowane  jako
zabójstwa  z  art.  148  kodeksu  karnego,  a  w  2005r.  takich  spraw  nie  notowano.  Zauważyć  należy,  że
zarządzeniem Prokuratora Rejonowego z 10 lipca 2006r.  zmieniono strukturę  organizacyjną  Prokuratury,
utworzono  nowy  Dział  Śledczy,  w  którego  skład  weszło  4  prokuratorów,  którzy  zajmują  się
najpoważniejszymi postępowaniami. Trudno na dzień dzisiejszy ocenić  pracę tego Działu, gdyż jest on w
miarę  nowy.  Jeżeli  chodzi  o  efektywną  pracę  Prokuratury  wskazać  należałoby  na  dwie  sprawy,  które
cechowały  się  wyjątkowo  skomplikowanym  stanem  faktycznym  i  prawnym,  oraz  bulwersującym  opinię
publiczną.  Jedną  z  tych  spraw  było  śledztwo  dotyczące  rozprowadzania  znacznych  ilości  środków
odurzających i psychotropowych, w tym nieletnim na terenie miasta Wodzisławia Śl. oraz innych możliwości
w okresie od stycznia 2003r. do wszczęcia postępowania. W tej sprawie przedstawiono zarzuty łącznie 106
osobom, a  wobec 33 podejrzanych w tej  sprawie  Sąd Rejonowy zastosował  tymczasowe aresztowanie.
Druga z takich spraw dotyczyła poświadczenia nieprawdy w deklaracjach podatku akcyzowego, w fakturach
VAT  oraz  doprowadzenia  Górnośląskiego  Zakładu  Energetycznego  do  niekorzystnego  rozporządzenia
mieniem. Pozostałe, bardziej szczegółowe dane może pozostawić na piśmie do wglądu. 
 
 
Radni zapytań ani uwag do informacji Prokuratora  nie zgłosili.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  podziękował za przygotowanie materiałów i za wystąpienie.
 
 
Ad. 4 c)
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  radni  w  materiałach  sesyjnych  otrzymali
informację  Komendanta  Powiatowego  Państwowej Straży  Pożarnej  na  temat  stanu  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. Informacja ta stanowi załącznik nr 4  do protokołu.
 
                                    
Komendant  Powiatowy  Pa ństwowej  Stra ży  Pożarnej  p.  K.  Musialik  powiedział,  że  chciałby  się
ustosunkować do działań, w jakich w 2006 r. interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej. W 2006 r.
było to 1632 razy, a w 2005 r. 1201 razy. Jest to wzrost, bo działania Straży w dużej mierze zależą również
od warunków atmosferycznych oraz od innych zdarzeń  losowych np. opady śniegu w zeszłym roku były
bardzo  duże  do  połowy  lutego  i  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej  jeździły  i  usuwały  te  potencjalne
zagrożenie, które na terenie Powiatu występowało. W sprawozdaniu jest ujęte to, jakie wystąpiły zagrożenia
w poszczególny samorządach Powiatu. W ubiegłym roku Straż interweniowała 267 razy przy pożarach, a w
2005r. było to 505 razy, ale to nie jest jakiś znaczący spadek gdyż 2006 rok był początkowo bardzo mokry,
gdzie tych pożarów traw, które statystykę w pewnym stopniu zaciemniają, było mniej. Natomiast odwrotna
sytuacja jest przy miejscowych zagrożeniach – w ubiegłym roku interweniowali 1337 razy, a w 2005r. 668, a
więc ponad dwukrotnie więcej. W ubiegłym roku mieli do czynienia z plagą owadów niebezpiecznych, czyli
osami i szerszeniami, gdzie nasilenie tych działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej było bardzo
duże. Dodał, że w tym roku do dnia dzisiejszego Straż ma już ponad 350 interwencji przy pożarach i ponad
200 przy miejscowych zagrożeniach, a w sumie interweniowali  632  razy do dnia dzisiejszego z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.  Jeżeli  chodzi  o  ochronę  przeciwpowodziową,  to  w tym  roku  mija  10  lat  od
tragicznej powodzi na terenie naszego Powiatu, zwłaszcza w gminach Lubomia, Gorzyce oraz Godów. Przez
ten okres nie było tak poważnych zagrożeń, a były prowadzone bardzo intensywne prace z umacnianiem i
podnoszeniem wałów wraz z całą otoczką, która wypłynęła z wniosków po 1997 r. Nie można w tej chwili
powiedzieć, że stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest dobry lub zły. Niestety sytuacja wygląda tak,
że te słowa może skorygować najbliższy wysoki stan wody. Wały są podniesione, umocnione, urządzenie
hydrotechniczne,  które znajdują  się  nad naszymi rzekami są  wyremontowane,  został  oddany do użytku
Polder  Buków,  który  dwa  lata  temu został  uruchomiony trochę  prewencyjnie.  Komendant  stwierdził,  że
wydaje mu się,  iż  zabezpieczenie przeciwpowodziowe jest  dobre na terenie naszego Powiatu przy tych
wszystkich pracach, które przez ostatnie 10 lat zostały zrobione. Oczywiście Państwowa Straż Pożarna oraz
poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminach, które są najbardziej zagrożone sprawami
przeciwpowodziowymi  zostały  doposażone  także  pod  względem  interwencyjnym.  Stwierdził,  że  jego
zdaniem są przygotowani w bardzo dobry sposób.
 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Wiceprzewodnicz ąca Rady Powiatu p. E. Cogiel  powiedziała, że na terenie gminy Gorzyce miało miejsce
kilka pożarów i w czasie jednego z nich zdarzyło się, że na kilka wypróbowanych hydrantów funkcjonował
trzeci z kolei. W związku z tym zapytała kto zajmuje się kontrolą tychże hydrantów, komu one podlegają i czy
w ogóle  takie kontrole są  przeprowadzane.  Powiedziała,  że 10 lat  temu miała miejsce wielka  powódź  i



chciałaby się odnieść do informacji na stronie 7 sprawozdania Komendanta, gdzie wykazane są miejsca,
które  wymagają  renowacji  bądź  jakichkolwiek  prac,  które  miałyby  spowodować  podniesienie  tego
bezpieczeństwa.  Na  końcu  sprawozdania  jest  napisane,  że  działania  mające  zapewnić  likwidację
nieprawidłowości  realizują  administratorzy  rzek  i  urządzeń  hydrotechnicznych.  Zapytała  więc,  czy  w
jakikolwiek sposób można wpłynąć na to, aby w stosunkowo niewielkim czasie te usterki zostały usunięte.
 
Komendant Powiatowy Pa ństwowej Stra ży Pożarnej p. K. Musialik  powiedział, że problem hydrantów
jest dużym problemem. Za ich stan odpowiada właściciel, a to różnie wygląda, gdyż właściciele są różni, np.
Wodociągi, spółki, a w poszczególnych gminach odmiennie się to kształtuje. Straż wykonuje kontrole, ale to
nie  są  typowe  kontrole  hydrantów,  tylko  jak  jest  akcja  lub  jakieś  ćwiczenia,  wówczas  w  najbliższym
sąsiedztwie  kilka  hydrantów  sprawdzają  i  ewentualnie  występują  do  właściciela  o  usunięcie  usterek.
Natomiast  właściciel  powinien dbać  o  stan hydrantów.  Problem z hydrantami dotyczy wszystkich gmin i
praktycznie wszystkich powiatów, bo na kilka tysięcy hydrantów Straż jest w stanie skontrolować tylko ich
pewien procent. Znając taki problem, czasami dyspozytor wiedząc, że są rejony gdzie sieć hydrantowi jest
niewystarczająca  wysyła  1-2  zespoły  więcej  na  interwencję,  żeby  ta  ciągłość  gaśnicza  była.  Podobna
sytuacja  jest  z  oznakowaniem w zimę,  gdzie  są  śniegi,  gdzie  są  tereny oblodzone.  Dodał,  że  czasami
odbywa się spotkanie z Wodociągami, które są największym właścicielem hydrantów na terenie Powiatu,
gdzie apeluje się, żeby szczególną uwagę zwracali właśnie na hydranty w miejscach oddalonych, czy przy
obiektach,  które  są  stosunkowo  niebezpieczne.  Taki  problem  jest  np.  na  rynku  w  Wodzisławiu,  że  są
hydranty,  ale  nie  zawsze  sprawne.  Natomiast  co  do  drugiego  problemu  poruszonego  przez
Wiceprzewodniczącą Rady, to tak jak było napisane w sprawozdaniu – w zasadzie wszystkie urządzenia są
podległe  różnym właścicielom.  Straż  stara  się  przy corocznych kontrolach  wskazywać  zagrożenie  jeżeli
komisja dojdzie do wniosku, że dane urządzenie jest niesprawne i przyśpieszać usuwanie usterek, z tym że
właściciele tych urządzeń też mają swoje harmonogramy działania, bo to się wiąże i z kosztami i ze stanem
wody. Stwierdził, że jego zdaniem na dzień dzisiejszy większość urządzeń hydrotechnicznych na odcinkach
rzek naszego Powiatu jest w stanie dobrym, nie ma takich strategicznych prac, które należałoby bardzo
mocno przyspieszać w takim sensie, że każda wyższa woda będzie stanowić zagrożenie.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  podziękował Komendantowi za przygotowanie materiałów i za
wystąpienie.
 
Prezes  Zarz ądu  Powiatowego ZOSP RP p.  Jerzy  Szkatuła  podziękował  za  zaproszenie  i  możliwość
zabrania głosu. Stwierdził, że przedstawi nieco danych statystycznych obrazujących działalność jednostek
OSP. Powiedział,  że działają one jako stowarzyszenie posiadające swój  Statut,  zrzeszające 34 jednostki
ochotniczych straży pożarnych – 4 odziały gminne związku, tj. w Gorzycach 9 jednostek ochotniczych, w
Lubomi 5 jednostek, w Godowie 4 jednostki, a w Mszanie 3 jednostki. Poza tym, obejmuje jeszcze oddział
miejsko-gminny, który zrzesza również 9 jednostek OSP i tak: w Wodzisławiu Śl. 5 jednostek, w Radlinie 3
jednostki,  w tym 1 zakładowa przy Zakładach Koksowniczych i  w Marklowicach 1 jednostka.  Natomiast
zgodnie ze Statutem ZOSP bezpośrednio podlegają OSP Pszów i OSP Krzyżkowice oraz OSP Rydułtowy i
OSP Radoszowy. Z kolei przedstawił informacje o sprzęcie, jakim dysponują jednostki OSP. Jego zdaniem
jednostki OSP mają bardzo dobre wyposażenie, które w zasadzie niczym nie różni się od używanego przez
PSP.  Także  jeżeli  chodzi  o  wyszkolenie  druhów strażaków ochotników,  to  nie  odbiega  ono  w  żadnym
przypadku  w  działaniach  ratowniczo-gaśniczych.  Dodał,  że  szkolenia  strażaków  prowadzone  są  przez
funkcjonariuszy PSP. Natomiast, jeżeli chodzi o współpracę z PSP, to należy podkreślić, iż układa się ona
znakomicie.  Następnie  przedstawił  statystykę  z  działalność  jednostek  OSP za  okres  2006-2007.  I  tak:
zarejestrowane w KRS są  34 jednostki, wszystkie posiadają  NIP, REGON, a konta bankowe posiada 25
jednostek  OSP. Liczba zrzeszonych członków: czynnych członków w Powiecie  jest  1176,  wspierających
działalność  3709, a honorowych 152, co razem daje liczbę  5037 członków, w tym 95 kobiet.  Natomiast
kobiecych drużyn pożarniczych jest 5,  z tego w tych drużynach członkiń  jest 48. Liczba młodzieżowych
drużyn pożarniczych wynosi 36, a członków w nich jest 344, z tego 81 dziewcząt i 263 chłopców. Dodał, że
na zawodach gminnych, które odbywają się każdego roku, jak również na powiatowych, które odbywają się
co 2 lata oraz wojewódzkich, drużyny OSP naszego Powiatu zajmują czołowe miejsca w prawie wszystkich
kategoriach.  Nie  można  tutaj  pominąć  naszych olimpijczyków według  regulaminu CTIF  tj.  drużyny OSP
Pszów, która wielokrotnie odnosiła  zwycięstwa na poszczególnych szczeblach w kraju,  jak  i  za granicą.
Ostatnio był to złoty medal na olimpiadzie w Warażdinie w Chorwacji. Dodał, że w roku obecnym 7 jednostek
OSP obchodzi swoje jubileusze i tak: 3 jednostki 95 lat - Kokoszyce, Gorzyczki i Olza; 3 jednostki 100 lat –
Radlin, Rogów i Pszów; 1 jednostka 115 lat - OSP Biertułtowy. Następnie przedstawił informację na temat
działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiedział, że Związek działa od 1998 r. jako Zarząd
Powiatowy. Na dzień dzisiejszy jest 20 członków Zarządu – przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP i
gmin oraz 5 członków komisji rewizyjnej. Jako jedni z nielicznych oddziałów w kraju posiadają osobowość
prawną i zarejestrowani są w KRS. Posiadają również sztandar ufundowany przez Starostę Powiatu, który
został  poświęcony  i  przekazany  uroczyście  w  2002r.  Jako  komplet  do  sztandaru  stanowi  kompania
honorowa. Aktualnie ZOSP jest na etapie tworzenia orkiestry powiatowej Związku, która liczy 30 osób, w tym



5 kobiet. Wszyscy wywodzą się z Gołkowic. Ważną rzeczą  jest to, że posiadają oni instrumenty własne.
Zarząd Powiatowy Związku został odznaczony odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” w 2006.
Posiadają dzięki wspólnym staraniom z Radą Powiatu i Starostą odznaczenie, którym jest medal „Zasłużony
dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”. W 2006 r. przyznano 22 medale, a w 2007 r. 32 medale. Jak
co roku przyjęty jest plan działania, na który składa się obsługa zebrań ZOSP oraz przedstawicieli Zarządu
Oddziału,  organizacja  Ogólnopolskiego  Turniej  Wiedzy  Pożarniczej  i  konkursu  plastycznego,  który  po
eliminacjach gminnych odbył się w tym roku na szczeblu powiatowym. ZOSP tradycyjnie bierze udział wraz z
kompanią  honorową  w  powiatowych  obchodach  święta  3  Maja.  Jako  że  miesiąc  maj  jest  miesiącem
obchodów Dni Strażaka, jak również ochrony przeciwpożarowej odbywa się w związku z tym wiele imprez i
spotkań  strażackich  poświęconych  tych  dniom  w  gminach  i  jednostkach  OSP.  Poinformował,  iż  w  dniu
poprzednim odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP podsumowujące plan działania za I
półrocze br., na którym to m.in. Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Powiatu udekorowali 10
uczestników  medalem  „Zasłużony  dla  ochrony  p.poż.  Powiat  Wodzisławskiego”.  Również  udekorowani
zostali 3 medalami druhowie z Czech. Dodał, że Zarząd Powiatowy ZOSP ma podpisaną umowę partnerską
o współpracy z  Okresem Karwińskim.  Współpraca ta jest  bardzo pomocna obu stronom przy wymianie
doświadczeń  w  dziedzinie  szkolenia  strażaków  oraz  szeroko  pojętego  udziału  w  akcjach  ratowniczo-
gaśniczych.  W  roku  obecnym  2  druhów  młodzieżowej  drużyny  z  OSP  Nieboczowy  wyjedzie  na  obóz
szkoleniowy do Czech. Dzieje się tak również za przyczyną podpisania umowy partnerskiej miedzy Krajem,
czyli  Województwem  Ostrowskim,  a  Zarządem  Oddziału  Wojewódzkiego  ZOSP.  Prezes  Zarządu
Powiatowego ZOSP na zakończenie podziękował Radzie Powiatu oraz Przewodniczącemu za ustanowienie
oraz przyjęcie uchwały o medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż.  Powiatu Wodzisławskiego”.  Podziękował
również za wszelkie podejmowane uchwały dotyczące pomocy, w tym także finansowej dla strażaków z PSP
oraz OSP naszego Powiatu. Podziękował również Staroście Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Oświaty
za pomoc organizacyjną w turnieju wiedzy pożarniczej i konkursie plastycznym.
 
Przewodnicz ący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. G. Kami ński  przedstawił opinię Komisji w
sprawie  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  Powiatu
Wodzisławskiego. Treść opinii stanowi   załącznik nr 5   do protokołu  .
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  projekt  uchwały  w  sprawie  oceny  stanu
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  Powiatu  Wodzisławskiego
wniosła Komisja Organizacyjno-Prawna, a został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
 

•     Projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący   załącznik nr 6   do protokołu  . 

 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr  VIII/99/2007 Rady Powiatu  Wodzisławskieg o w sprawie         oceny stanu bezpiecze ństwa  
przeciwpo żarowego  i  zabezpieczenia      przeciwpowodziowego  Powiatu  Wodzisławskiego    została  
podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 7   do protokołu  .
 
Ad. 4 d)
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego wniosła Komisja Organizacyjno-Prawna.

•      Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i  Porządku Publicznego, stanowiący    załącznik nr 8   do  
protokołu. 

 
Głos w dyskusji zabrali:
 
Radna  p.  J.  Otawa  powiedziała,  że  we  wstępie  do  Programu  jest  stwierdzenie,  iż  powinien  on  być



realizowany w oparciu o właściwa diagnozę. W związku z tym chciałaby się dowiedzieć, czy taka diagnoza
została  już  wykonana,  czy  też  dopiero  będzie  wykonana.  Powiedziała  także,  iż  jest  tam  wzmianka  o
warunkach niezbędnych do realizacji Programu. Jednym z tych warunków jest zwiększenie nakładów na
bezpieczeństwo. Zapytała jakie w tej chwili są nakłady i jak należy zrozumieć to zwiększenie, kto je będzie
realizował.  Do jednych z zadań Komisji Bezpieczeństwa, która będzie kierować  i  koordynować  realizację
tego Programu jest wdrożenie Programu, zapytała więc czy już wiadomo na czym będzie polegać wdrożenie
tego Programu. W Programie są  wyznaczone płaszczyzny działania,  a wymagają  one dokonania analiz,
diagnoz, więc interesuje ją kto te analizy i diagnozy będzie wykonywał.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  powiedział, że inicjatorem uchwały jest Komisja Organizacyjno-Prawna, której
Przewodniczącym jest p. J. Żywina, jak również jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa, która przedłożyła
Program Radzie Powiatu. W związku z tym poprosił Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Prawnej o
udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 
Przewodnicz ący Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Żywina  stwierdził, że jest w kłopotliwej sytuacji,
gdyż  Komisja Organizacyjno-Prawna, której  przewodniczy jest autorem tylko projektu uchwały, natomiast
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości (…) został przedłożony przez Komisję Bezpieczeństwa,
która nie jest komisją Rady Powiatu. Jednak z uwagi na to, iż jest członkiem także tej Komisji postara się
odpowiedzieć na pytania. Powiedział, że pracował nad opracowaniem Programu jako jeden z wielu, także w
poprzedniej  kadencji,  dlatego  zna  dobrze  ten  temat  i  postara  się  przybliżyć  kwestie  z  nim  związane.
Program  ten  jest realizowany drugą kadencję. Takim podmiotem, który go realizuje, inspiruje i koordynuje
jest Komisja Bezpieczeństwa. Wcześniej takie programy się różnie nazywały, a i Komisji Bezpieczeństwa
wówczas nie było. Szkielet obecnego Programu jest praktycznie taki sam jak tych poprzednich, również i te
zadania, założenia i płaszczyzny działania, które się sprawdziły. Na Komisji Bezpieczeństwa projekt tego
Programu  został  poprzedzony  informacją  o  realizacji  poprzedniego  i  tam  zostały  wskazane  wszystkie
negatywy,  a także pozytywne strony.  Program ma według  koncepcji  autorów,  a  także członków Komisji
Bezpieczeństwa  obejmować  okres  działania  całej  obecnej  kadencji.  Jest  on  w  niektórych  sprawach
rozbudowany, mogłoby się wydawać, że jest tam dużo zadań, ale są one rozłożone na 4 lata. Do każdego
roku realizacji  tego Programu jest opracowany konkretny roczny plan pracy Komisji  i  tam te zadania są
uszczegółowione i zaplanowane w zależności od tego jakie będą możliwości ich realizacji w danym roku.
Dodał,  że  wykonawcami  Programu  nie  jest  Komisja,  ani  Starosta,  którzy  mają  tylko  za  zadanie
zorganizować, a następnie koordynować prace związane z jego realizacją. Adresatami Programu jest wielu
ludzi i dlatego poszczególne zdania są zaplanowane w różnych płaszczyznach. Program ten musi być takim
zintegrowanym  system ochrony bezpieczeństwa,  a  bardzo  trudno jest  go  tak  zbudować,  żeby wszyscy
myśleli o poprawie bezpieczeństwa w każdym elemencie, bo to nie dotyczy tylko poważnych przestępstw.
Duża rola w jego realizacji spoczywać będzie także na rodzicach, wychowawcach, kościołach i wyznaniach
oraz  oświacie.  Członkami  Komisji  Bezpieczeństwa  są  Komendanci  Policji  i  Straży  Pożarnej.  Z  jego
doświadczenia i oceny wynika, że bardzo aktywny i inspirujący udział w pracach tej Komisji bierze także
Prokurator. Jeżeli takie osoby są członkami Komisji Bezpieczeństwa i biorą aktywny udział w jej pracach, to
tam się dokonuje właśnie tych diagnoz i analiz, bo obydwaj Komendanci na bieżąco dysponują informacjami
na temat  rzeczywistego na dany dzień  stanu zagrożenia  i  stanu bezpieczeństwa.  Oprócz tego Komisja
Bezpieczeństwa ma bardzo ambitne plany, bo chce pokusić się o zbadanie opinii publicznej, nastawienia, ale
także i pomysłów i propozycji co do stanu bezpieczeństwa. Ten proces ankietyzacji chcą przeprowadzić w
najbliższym czasie w sposób fachowy z udziałem socjologów, aby właściwie opracować ankiety, a później je
rozprowadzić tak, aby one były wiarygodne i żeby było ich na tyle dużo aby można było wyciągnąć z nich
wnioski oddające stan faktyczny. W odniesieniu do pytania o zaplanowane nakłady na realizację Programu
stwierdził, iż trudno mu się w tym zakresie wypowiadać, ale pewne rzeczy można wywnioskować wczytując
się w projekt uchwały, który dotyczy podziału nadwyżki budżetowej i przekonać się, że Zarząd nie zapomniał
o policji i o straży pożarnej. Myśli, że poszczególne gminy też swój wkład włożyły.
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  rozpatrywanym  projektem
uchwały.  W głosowaniu  nad  projektem  uchwały  udział  wzięło  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VIII/100/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskie go  w  sprawie  przyj ęcia  Powiatowego
Programu  Zapobiegania  Przest ępczo ści  oraz  Ochrony  Bezpiecze ństwa  Obywateli  i  Porz ądku
Publicznego   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 9   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 5
 



Wicestarosta  Powiatu  p.  T.  Skatuła  przedstawił  informację  dotyczącą  propozycji  podziału  środków  z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Powiedział, że zaczęło się tak pięknie – 2
kwietnia br. był radosnym dniem dla naszego regionu, bo wywalczona została niemała suma 17 mln € na
potrzeby naszego Powiatu. Nastąpiła radość, szczęście, plany na następne lata, bo te pieniądze to głównie
lepsza infrastruktura, nowe drogi by być bliżej Europy. A dziś, po kilku tygodniach zamiast się cieszyć, że
będzie wygodniej i lepiej musi odpowiadać na zarzuty Wójta Gminy Lubomia. Chce, nie atakując nikogo,
przedstawić  radnym  krok  po  kroku  całą  dokumentację  i  historię  związaną  z  tą  dotacją.  Wicestarosta
poinformował, że przygotowania do przyjęcia Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego trwały prawie 16
miesięcy.  Już  z protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i  Powiatów Subregionu
Zachodniego  (ZGiPSZ)  z  dn.  23.01.2006r.  wynika,  że  wówczas  to  po  raz  pierwszy  Adam  Fudali
Przewodniczacy Związku przedstawił informację dotyczącą polityki regionalnej na lata 2007-2013 w zakresie
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.  Kolejno w dniu 08.08.2006r.  na posiedzeniu Zarządu ZGiPSZ
jego Przewodniczący zapoznał zebranych z przebiegiem prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu
Operacyjnego,  w  tym  uzgodnień  dotyczących  wyboru  projektów  kluczowych  dla  Subregionu.  W  dniu
24.08.2006r.  podczas  Zgromadzenia  Ogólnego  ZGiPSZ  rozpatrzono  i  podjęto  m.in.  uchwałę  w  sprawie
ostatecznych wersji propozycji kluczowych projektów Subregionu Zachodniego. Wszyscy uczestnicy obecni
na Zgromadzeniu pisemnie poparli uzgodnioną listę projektów, w tym zastępca Wójta Gminy Lubomia p.
Maria Fibic. Decyzje wówczas podejmowane dotyczyły propozycji zadań kluczowych z terenu Subregionu
Zachodniego,  a  były  to:  budowa  i  przebudowa  kluczowych  dróg  oraz  obiektów  inżynieryjnych
rozprowadzających  transport  z  autostrady  A-1  z  węzła  w  Rowniu,  uzupełnienie  sieci  dróg  ruchu
tranzytowego  między  A-1  i  DK  81  w  ciągu  Drogi  Głównej  Południowej  z  Jastrzębia  Zdroju  i  Mszany,
uzupełnienie sieci dróg ruchu tranzytowego pomiędzy autostradą A-1 w ciągu Drogi Głównej Południowej
przez Wodzisław Śląski, którą nazywano Drogą Zbiorczą. W dniu 20.11.2006r. omówiono wstępny sposób
podziału  środków  europejskich  w  ramach  Zintegrowanego  Subregionalnego  Programu  Operacyjnego.
Dokonano podziału w ten sposób, że z łącznej kwoty 58,57 mln € przydzielonej Subregionowi Zachodniemu
dla Powiatu Wodzisławskiego i Miasta Jastrzębia Zdrój miała przypaść kwota 18 mln € dla poddziałania 7.1.1
i 7.1.2. Z tej kwoty Powiat Wodzisławski – według wstępnych obliczeń, bo ostatecznej decyzji jeszcze nikt
nie  podjął  -  winien  otrzymać  ok.  10  mln  €,  która  winna  być  przeznaczona  na  poddziałanie  7.1.2  tj.
modernizację i  rozbudowę infrastruktury uzupełniającej kluczową  sieć  drogową,  a dokładnie na realizację
drogi  od  węzła  w  Mszanie  do  Rydułtów.  W  tym  zakresie  była  absolutna  zgoda  i  dokonano  podpisu.
Wicestarosta zwrócił uwagę na to, że wszystkie gminy i miasta zaakceptowały wydanie tej jednej kwoty 10
mln € na jedną inwestycję, która nazywała się Drogą Zbiorczą. Do tego podziału nie doszło, tych środków
nikt nie otrzymał, bo podzielono je według innych zasad, a mianowicie rozpatrzono i uwzględniono tylko listę
propozycji dużych, kluczowych projektów Subregionu Zachodniego, w które wpisał się generalnie Rybnik i
jemu przydzielono znaczne środki. Gdy nadeszła nowa kadencja to już jako Wicestarosta zainteresowany
tym  zagadnieniem  jeszcze  z  poprzedniej  kadencji  postanowił,  że  będzie  walczyć  o  to  by  pozyskać  te
pieniądze i autentycznie rozbudować infrastrukturę techniczną w Powiecie, mając na uwadze tak zły stan
techniczny dróg. Tak się złożyło, że ten sam zamiar miał Prezydent Miasta Wodzisławia i wspólnie rozpoczęli
działania, by Droga Zbiorcza, która była tylko częściową  drogą wcześniej planowanej Drogi Południowej,
stała  się  właściwą  Drogą  Południową.  Wicestarosta  wraz  z  Prezydentem  kilkakrotnie  wspólnie  byli  na
różnych spotkaniach od Mszany po Urząd Marszałkowski i Warszawę, walcząc o to by wrócić do koncepcji
Drogi Południowej. Jednak kiedy stwierdzili, że z tych środków, które mogłyby zostać pozyskane nie będzie
możliwe zrealizowanie tej koncepcji postanowili, że pozostaną przy Drodze Zbiorczej po weryfikacji projektu i
obniżeniu kosztów. W żaden sposób nie było możliwe pozyskanie około 100 mln jak przewidywał poprzedni
projekt, by wykonać Drogę Zbiorczą i dlatego działania poszły równolegle – z jednej strony szukano środków
na Drogę Południową, która miała pójść z Rydułtów przez Pszów oraz Turzyczkę i wyjść w Mszanie, a z
drugiej strony na Drogę Zbiorczą, która w zasadzie nie zmieniała trasy, ale miała być drogą oszczędniejszą
w realizacji. W dniu 15.01.2007r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne ZGiPSZ, gdzie został wydelegował przez
Starostę jako przedstawiciel Zarządu Powiatu by uczestniczyć w tych obradach. Wybrano tam nowe władze
z przewodniczącym  Marianem Janeckim i  7  członkami,  którymi zostali  także Prezydent  Wodzisławia  M.
Kieca i Wicestarosta Powiatu. Znając układy dotychczas panujące i traktowanie naszych powiatów jako tych
stojących z  boku obok  Rybnika  starali  się,  aby wybory  nowych władz pozwoliły  powalczyć  o  pieniądze
uczciwie i rzetelnie. Stąd m.in. Przewodniczącym Zarządu Subregionu został Prezydent Jastrzębia p. Marian
Janecki.  Na  tym  spotkaniu  obecni  byli  również  przedstawiciele  Urzędu  Marszałkowskiego  i  politycy  z
naszego  regionu.  Przedstawiony  został  wówczas  aktualny  stan  zaawansowania  prac  nad  Programem
Rozwoju Subregionu. Na posiedzeniu tym nie było przedstawiciela Gminy Lubomia. Wicestarosta dodał, że
wszystkie protokoły, które są sporządzane w Subregionie z posiedzeń Zarządu są przesyłane mailem do
każdego powiatu, miasta i gminy, tak by nikt nie powiedział, że nie jest zorientowany w tym co dzieje się w
Subregionie. Następnie poinformował, że w dniu 21.03.2007r. otrzymał informację o posiedzeniu Zarządu
Subregionu w dniu 2.04.2007r. i o terminie składania listy projektów, które Powiat proponuje do Programu
Rozwoju Subregionu wyznaczonym na 27.03.2007r. do godz. 15.00. W międzyczasie wiele gmin i miast było
bardzo aktywnych,  a  ich  włodarze  spotykali  się  z  Wicestarostą  Powiatu oraz Prezydentem Wodzisławia
dyskutując o opracowywaniu programów. Był to m.in. Burmistrz wraz z Wiceburmistrzem Pszowa, którzy



przedstawiali  swoje  propozycje.  Była  również  Burmistrz  Rydułtów  z  zastępcą  dyskutując  o  różnych
propozycjach i wnioskach, które chciała złożyć. Wicestarosta stwierdził, że zawsze podkreślał warunki, jakie
muszą spełniać te projekty, by miały szansę zostać zakwalifikowane w Programie Rozwoju Subregionu, a
brzmią  one m.in.  tak: priorytetowo traktować,  te  stosunkowo duże o charakterze ponadlokalnym i  co do
których można wprost wykazać znaczące znaczenie dla Subregionu i województwa. Są to wytyczne RPO
funkcjonujące od kilku lub kilkunastu miesięcy. W związku z tym, to nie takie proste, by opracować fiszkę
projektową, która spełniałaby te wszystkie wymogi. W związku z tym Wicestarosta z Prezydentem mając na
uwadze te wszystkie wymogi, a jednocześnie nie mając zbyt wiele czasu starali się opracować takie projekty,
które miałyby szansę w Urzędzie Marszałkowskim. Stwierdził, że któż mógł być lepszy z do takiego zdania
niż  dyrektorzy  PZD,  których  zaprosił  do  współpracy,  jak  nie  Naczelnik  Wydziału  Strategii,  Prezydent,
Wiceprezydent i ekspert od pozyskiwania środków unijnych z Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W zespole tym
pracował  także on sam. Wicestarosta powiedział,  że  demonstrował  na  wielu  komisjach  mapę  na  której
pracował i na której były nanoszone wszystkie te projekty, które spływały. W oparciu o tę mapę PZD tworzył
takie odcinki dróg, które mogłyby znaleźć  uznanie w Urzędzie Marszałkowskim. W czasie tego tygodnia
pracy nad przygotowaniem listy projektów kilkakrotnie pracownicy, jak i Prezydent oraz Wicestarosta byli w
Urzędzie  Marszałkowskim  pytając  o  szczegóły  kryteriów,  bo  te  kryteria  ciągle  się  zmieniały.  Marszałek
powiedział,  że  jednym  z  tych  istotniejszych  warunków  jest  również  to,  że  ta  droga  którą  chcemy
modernizować powinna łączyć drogę powiatową z wojewódzką, czy drogę wojewódzką i krajową, ale także
dobrze by było, żeby również miała dostęp do obszarów przemysłowych. Stąd w oparciu o głęboką analizę
pojawiły się propozycje projektów. Jednym z nich była Droga Zbiorcza, która została podzielona na dwa
odcinki. Można było przekazać środki na Drogę Zbiorczą, ale Prezydent zrozumiał, że potrzeby Powiatu są o
wiele większe, w związku z czym tak ustosunkował się do tego projektu, że go uszczuplił, by mógł uzyskać
consensus.  Dlatego  jednym  z  projektów  było  udrożnienie  ruchu  w  południowej  części  Subregionu
Zachodniego – etap I i II, czyli przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, ul. 26 Marca wraz z budową
odcinka łączącego z DK 78, a II etap to budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 z DW 932, czyli z ul.
Marklowicką.  To były  dwa  projekty  Urzędu Miasta  Wodzisławia  Śl.  To  w  trosce o  Powiat,  o  to  by  tych
pieniędzy nie zmarnować  szukali takich dróg w naszym rejonie, które nie tylko spełniałyby kryteria, ale i
znalazły się w rejonie strategii działania oraz zostały zaakceptowane przez jedną i drugą Radę. Dlatego w
tych  projektach  znalazła  się  modernizacja  ciągu  drogowego  ul.  Czyżowickiej,  ul.  Wodzisławskiej,  ul.
Nowej, ul. Olszyny i ul. Oraczy od drogi wojewódzkiej DW 933, czyli ul. Pszowskiej do ul. Młodzieżowej dla
usprawnienia dojazdu do dwóch stref przemysłowych, w tym tej już istniejącej w Czyżowicach oraz tej która
ma powstać w Kokoszycach. Poza tym, jeżeli chodzi o Powiat przygotowano projekt dotyczący modernizacji
drogi powiatowej ul. Wiosny Ludów w Marklowicach i Radlinie od skrzyżowania z DW 93 do skrzyżowania z
drogą krajową ul. Rybnicką w Radlinie, która jest w Strategii i wiadomo w jakim jest stanie i jak długo są o jej
modernizację  czynione  starania.  To  jest  drugi  projekt  Powiatu.  Trzeci  projekt,  który został  stworzony to
modernizacja ciągu drogowego dróg powiatowych od ul. Powstańców w Łaziskach i Godowie, od zjazdu z
autostradą  A-1 do skrzyżowania z ul.  1 Maja. Wolą również  Jastrzębia było pociągnięcie tej  drogi aż do
Gołkowic, czyli w rejon granicy z Jastrzębiem, bo ta droga jest także przewidziana do znacznej modernizacji.
Jednak wzięto pod uwagę projekt z Gminy Godów, który wpłynął nie tylko do Powiatu ale i do Subregionu, a
należy  wskazać,  że  Godów  nie  był  członkiem  Subregionu.  Po  dyskusji  z  Przewodniczącym  ZGiPSZ
stwierdzili,  że nie jest warunkiem, by ktoś musiał być  członkiem tego Subregionu, żeby mógł złożyć swój
projekt. Gmina Godów złożyła taki wniosek, by powstała droga ułatwiająca dojazd do terenów Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie
i Skrzyszowie. Ten jeden odcinek też nie mieściłby się w granicach tego projektu, gdyby nie to, że połączony
z drogą powiatową tworzy wówczas ciąg z autostrady A-1, aż do KSSE. W tym momencie powstało sześć
projektów,  a przyjętym siódmym projektem po długiej  dyskusji  był  projekt  dotyczący modernizacji  układu
komunikacyjnego  w  centrum  Pszowa,  co  umożliwi  stworzenie  nowej,  lokalnej  sieci  drogowej  poprzez
połączenie ul. Pszowskiej  z ul. Traugutta. Tylko dlatego ten projekt miał szansę zakwalifikowania się,  bo
odciążał całe centrum, gdzie jest bazylika. To wszystko rodziło się w ciągu 6 dni, nie wiedząc nawet jaka
kwota  będzie  przydzielona  Powiatowi,  ale  były  te  projekty  już  konsultowane  u  Marszałka.  W  terminie
późniejszym Wicestarosta był  również  z  senatorem u Marszałka, któremu pokazywał  te drogi  i  otrzymał
gwarancję, że na pewno te drogi, o takim znaczeniu ponadlokalnym i subregionalnym, jeżeli nie będą miały
błędów w przygotowaniu projektów, zostaną zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski. Łącznie na dzień
27 marca Powiat posiadał 14 projektów. Z tych dróg, które pozostały zgłoszenia dotyczyły trzech dróg z
Radlina, jednej drogi w Rydułtowach oraz dwóch dróg w Gorzycach. Analizując te wnioski stwierdzili, że ani
jedna z tych inwestycji  nie nadaje się  do zaklasyfikowania,  bo nie spełnia wymogów, ale uznali,  że nie
zaszkodzi, jeśli to prześlą dalej. Oczywiście ta lista się trochę zmieniała. Nadszedł dzień 02.04.2007r. Powiat
Wodzisławski był jednym z pierwszych powiatów i rejonów, które do 27 marca złożyły prawie że gotową
fiszkę.  Na tym posiedzeniu Subregionu dopiero zaczęły się trudne dyskusje na temat podziału środków.
Faktem jest to, że Powiat Wodzisławski otrzymał 17 mln €. Wicestarosta zażądał więc, co również jest w
protokole, by zapis dotyczący podziału tych środków znalazł się w stosownej uchwale. Taka uchwała została
podjęta, ale nie podpisał jej jeden z członków – Prezydent Rybnika p. A. Fudali. Również na tym posiedzeniu
zostało  ustalone  również  to,  czego  nie  znajdzie  się  udokumentowanego  na  piśmie,  że  ponieważ



obowiązywały stare ustalenia z 2006r., iż pieniądze które otrzyma Powiat Wodzisławski będą tylko na drogi,
to zostaną one w gestii Powiatu Wodzisławskiego. Innym z istotnych ustaleń było to, że w dniu 5 kwietnia
miały się zebrać małe zespoły robocze, wspólnie z każdego rejonu w Subregionie i miały analizować złożone
fiszki,  które  miały  jeszcze  być  dopracowywane  z  powodu  zmieniających  się  kryteriów.  Wicestarosta  z
Prezydentem Wodzisławia powołali taki wąski zespół, który ze strony Powiatu reprezentował Dyrektor PZD,
a ze strony Miasta Wodzisławia Śl.  specjalistka od pozyskiwania środków unijnych.  Oni  właśnie byli  na
spotkaniu 5 i 6 kwietnia, a w międzyczasie, włodarze miast, gmin i Powiatu spotykali się kilkakrotnie – w
Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl., czy w Jastrzębiu, bo nikt nie dał przyzwolenia z reszty członków na to, że
Wodzisław zabiera 17 mln € i wszystko z przeznaczeniem na drogi i Przewodniczący Subregionu uważał, że
nie uda się uzyskać  concensusu. Wicestarosta zgodził  się  więc na to, przy akceptacji  Prezydenta p. M.
Kiecy, że ustąpią na rzecz jednej drogi, o którą walczył Rybnik za 1,54 mln dla uzyskania consensusu, a w
zamian za to otrzymali pozycję poddziałania 1.1.3 czyli  rewitalizacji, z którego mogli skorzystać w tej samej
wartości.  Zostało więc półtorej  dnia na sporządzenie fiszki  z  rewitalizacji,  która musiała dotyczyć  rejonu
górniczego,  a  więc  Rydułtów,  Pszowa lub  Radlina.  Wicestarosta  taką  informację  przekazał  Zarządowi  i
przedstawił sytuację. Stwierdzili, że z tych miast górniczych, którym nie przydzielono środków z Subregionu,
najtrudniejsza sytuacja ekonomiczna i społeczna panuje w Rydułtowach w związku z tym, że kopalnie były w
momencie  niepewności  czy  mają  jeszcze  szansę  przetrwać,  a  także  trudną  sytuacją  szpitala.  Zarząd
postanowił więc zaproponować te 1,5 mln € do zagospodarowania Rydułtowom. Wicestarosta zadzwonił do
Pani Burmistrz prosząc, jeżeli jest jakaś szansa, by taki projekt został sporządzony do piątku, czyli zostało
1,5 dnia. W piątek o godz. 15.00 taka fiszka się znalazła i została zawieziona do Subregionu. Jak się później
okazało,  to  ta  fiszka  była  największym  nieporozumieniem,  tą  ością  niezgody.  Stwierdził,  że  wspólnie  z
Prezydentem czuli tą odpowiedzialność, że nie mogą zmarnować 1,5 mln € i pozostawić tą kwotę dla kogoś
nieznanego. W dniu 10.04.2007r. uzgodniono katalog propozycji projektów wybranych do realizacji – podjęto
uchwałę  Nr  5/2007.  Wszyscy  z  członków  podpisali  ten  dokument.  Nawet  w  Urzędzie  Marszałkowskim
stwierdzono,  że  nasz  Subregion  jako  jeden  z  pierwszych  załatwił  sprawy i  w  taki  jednogłośny  sposób
zaakceptował, to co uważa za najważniejsze. Ta fiszka się zmieniała w sensie poprawy rożnych szczegółów,
a dodatkowo znalazła się  tam ta nieszczęsna ul.  Polna,  bo ona łączy dwie powiatowe drogi,  umożliwia
przedostanie się z rejonu Rogowca w rejon Zawady nie wjeżdżając do Rogowa. Wizualnie stwarzała takie
warunki, aczkolwiek nie spełnia zasad subregionalnych, ale że we wstępnej fazie ustalono, że znajdą się 3
fiszki w rezerwie, to ona się tam znalazła, bo nie było w tym momencie lepszej. Jednak to i tak nie stanowiło
żadnej gwarancji, czy szansy że jakikolwiek projekt znajdujący się w rezerwach może zostać zaakceptowany
do realizacji. W dniu 16.04.2007r. w Urzędzie Miasta Jastrzębia Zdroju odbyło się spotkanie miast i gmin z
przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawie  ustalenia  prac  nad  porozumieniem  dotyczącym
Programu Rozwoju Subregionu. Udział w tym spotkaniu wziął również p. Roman Lisiecki z Gminy Lubomia.
W dniu 17.04.2007r. Wicestarosta odebrał telefon od Wójta Gminy Lubomia, który mówił, że dowiedział się iż
została opracowana lista, na której nie ma żadnych zadań z Lubomi. Pytał czemu Wicestarosta, czy ktoś z
Powiatu  nie  przyjechał,  nie  złożył  propozycji  w  tym  zakresie.  Ta rozmowa była  najpierw w tonie  trochę
nerwowym,  ale  po  kilkunastu  minutach  Wójt  powiedział,  że  przyjął  przedstawione  przez  Wicestarostę
argumenty, że dotyczy to spraw i inwestycji ponadlokalnych, subregionalnych. Według rozeznania tych osób,
które nad tymi projektami pracowały,  w Lubomi takich dróg by się  nie doszukano,  dlatego Wicestarosta
nawet  nie  zadzwonił,  bo  nie  było  już  tych  pieniędzy  do  rozdysponowania,  a  po  drugie  to  co  jest
najważniejsze – z tego właśnie programu drogi mogą być dofinansowane do 85%. W związku z tym, gdyby
wnioskować tylko o 3 lub 4 drogi, to one byłyby dofinansowane właśnie w tej wysokości, ale Powiat przyjął
projekty dotyczące 7 dróg i  dlatego dofinansowanie wyniesie  tylko od  63% do 67%, za  zgodą  również
Prezydenta p. M. Kiecy. Rozmowa telefoniczna skończyła się sympatycznie, Wójt potwierdził, że zrozumiał
wszystkie argumenty i dodał, że Lubomia będzie mała jeszcze inne zadania dla Powiatu, np. związane z
Polderem i liczy na dobrą współpracę. Dyskutowali o tym, że 27 kwietnia w Hotelu Amadeus odbędzie się
podpisanie porozumienia w sprawie przygotowanego programu. Wójt zapowiedział, że przyjedzie i podpisze
porozumienie.  W  dniu  19  kwietnia  odbyło  się  spotkanie  w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  przedstawicieli
Subregionu z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w ramach konsultacji propozycji projektów. Na tym
spotkaniu było około 8-10 związkowców, różne firmy gospodarcze i wielu innych, a nie było nikogo z Gminy
Lubomia. Z kolei w dniu 20 kwietnia odbył się Konwent Powiatu, którego tematem było omówienie projektów
do Subregionu. Jeszcze się nic nie działo, bo dopiero 27 kwietnia miały być zaakceptowane i podpisanie
przez wszystkich te fiszki, które miały być potem przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Na Konwencie
nie pojawił  się Wójt, tylko był  radny p. L. Bizoń,  który poinformował wszystkich, że Wójt przeprasza, ale
przeanalizował ten temat, jest tymi ustaleniami oburzony i nie podpisze porozumienia. Później Wicestarosta
wyjechał  na  delegację  służbową,  stąd  w  dniu  27  kwietnia  nie  brał  udziału  w  Hotelu  Amadeus  przy
podpisywaniu  porozumienia  w  sprawie  przygotowania  Programu  Rozwoju  Subregionu  Zachodniego  w
ramach RPO, ani nie uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Zarządu, gdzie po kolejnej analizie zmieniono
znów częściowo  listę  rezerwową  i  ustalono,  że  mogą  być  złożone  4  projekty,  więc  do  tej  listy  został
dołączony jeden z projektów i zaakceptowano ostatecznie tą listę, którą potem przedstawiciele Subregionu
podpisali. Na tym spotkaniu do Subregionu weszła Gmina Godów. Na 29 jednostek samorządowych 27 ich
przedstawicieli podpisało porozumienie. W dniu 9 maja do Starostwa dotarła lista projektów rezerwowych



proponowanych przez Urząd Gminy Lubomia, z zapewnieniem, iż  na projekty te Gmina posiada gotową
dokumentację,  w  tym  projekty  budowlano-wykonawcze  wraz  z  kosztorysami  inwestorskimi,  jak  również
studia wykonalności. W związku z tym Wicestarosta napisał odpowiedź do Wójta, w której informuje go, że
nie  może  już  w  tym  momencie  dołączyć  tych  projektów,  ale  ze  zostały  one  przekazane  do  Zarządu
Subregionu w celu podjęcia decyzji co do możliwości uwzględnienia ich na liście rezerwowej po terminie jej
zamknięcia. W dniu 10 maja pojawili się dziennikarze i potem ukazał się artykuł w prasie. Na tym spotkaniu z
dziennikarzami postawiono Wicestaroście zarzuty – dlaczego Wicestarosta jako mieszkaniec Gorzyc nie
pomaga tej  Gminie,  bo  Wójt  p.  P.  Oślizło  jest  oburzony,  że złożył  dwa projekty i  ani  jeden nie znalazł
poparcia. Po południu tego dnia zarzuty były już inne, ze strony Wójta p. Cz. Burka. Ukazał się artykuł pt.
„Koszą nas równo z trawą”. Wicestarosta odczytał treść tego artykułu, który stanowi   załącznik nr 10   do  
protokołu. Wicestarosta odczytał także pismo od Wójta Gminy Lubomia, które po kilku dniach od ukazania
się  artykułu przyszło  do Starosty.  Treść  tego pisma stanowi    załącznik nr  11   do protokołu  .  Następnie
Wicestarosta zwracając się do Wójta Lubomi powiedział, że ani jedna droga, która znalazła się na liście
projektów nie była oceniana przez zespół pod względem stanu technicznego. Składane projekty wynikały z
potrzeb tych, którzy je składali i nie było zadaniem zespołu kontrolowanie stanu technicznego tych dróg.
Wicestarosta oświadczył, że dopiero po liście Wójta Lubomi, jechał po raz pierwszy tą drogą. Z kolei jeżeli
chodzi  o  klub  sportowy,  to  tak  na  marginesie  dodał,  że już  od  około  roku nie  jest  jego prezesem.  Na
zakończenie Wicestarosta powiedział, iż ocenę postępowania pana Wójta i swoją pozostawia radnym, a jeśli
nieświadomie coś  przeoczył,  to przypomniał,  że tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.  Jest mu
bardzo przykro, czuje się podle, tym bardziej, że nigdy nie był wrogiem pana Wójta , a ich rzadkie spotkania 
przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Dlatego nie rozumie tego niezasłużonego ataku na siebie, chyba
że chodzi o to, jak mówił starożytny mędrzec: „Szkaluj śmiało, zawsze coś przylegnie”. Następnie poprosił
Starostę Powiatu, aby przedstawił treść odpowiedzi, jaką skierował do Wójta.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  odczytał treść odpowiedzi jakiej udzielił Wójtowi Gminy Lubomia na jego list.
Treść odpowiedzi stanowi   załącznik nr 12   do protokołu  . Starosta powiedział, że w związku z tą sytuacją
rozmawiali z senatorem p. A. Motyczką i z jego inicjatywy Starostowie spotkali się z Wójtem p. Cz. Burkiem
w  biurze  senatora,  gdzie  wyjaśnili  sobie  te  wszystkie  rzeczy.  Oczekiwali  od  Wójta  jednego  słowa:
„przepraszam”. Niestety to słowo nie padło. Zarząd Powiatu analizując tą  sytuację  i  kwestie,  które się w
związku z tym pojawiały w prasie, telewizji itd., po długiej dyskusji zdecydował o przesłaniu do Prokuratury
zawiadomienia  o  zaistnieniu  okoliczności  mogących  świadczyć  o  popełnieniu  przestępstwa  przez  p.
Czesława Burka.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż prosił o możliwość wystąpienia w tym punkcie
Wójt Gminy Lubomia, w związku z czym Przewodniczący udzielił mu głosu.
 
Wójt Gminy Lubomia p. Cz. Burek  stwierdził, że styl myślenia p. Skatuły można streścić jego cytatem:
„Któż może być lepszy niż Prezydent Kieca, dyrektorzy PZD, szef funduszy unijnych i moja skromna osoba”.
Panuje także postawa sugerującą, że jak można mieć pretensje do Wicestarosty skoro tak dużo dla tego
Powiatu  załatwił.  Wójt  zwrócił  uwagę,  iż  generalnie  Subregion  jest  koordynatorem  międzypowiatowym,
natomiast Powiat jest koordynatorem międzygminnym. Jak to się zrozumie, to zrozumiały staje się też jego
protest. Wójt stwierdził, że jego  Subregion nie obchodzi, bo w Subregionie walczą o pieniądze Powiaty dla
gmin,  a  w  Powiecie  gminy  walczą  o  pieniądze.  W  ramach  Powiatu  są  podejmowane  ustalenia  i 
reprezentanci Powiatu przekazują je do Subregionu. Powiat jest podmiotem prawa, Subregion też, ale jest
stowarzyszeniem. Jeżeli chodzi o nieobecności Wójta, to raz się Starosta pomylił, bo jeżeli jego nie było, to
był przedstawiciel Gminy. Bo jeżeli jest na spotkaniu obecny np. kierownik inwestycji, czy Sekretarz Gminy,
który jest równocześnie radnym i szefem Komisji  Infrastruktury,  to przecież  się  też  liczy.  Następnie Wójt
stwierdził,  że  chciałby  wyjaśnić  swoje  powody  napisania  listu  do  Starosty.  Jednym  z  nich  jest  obrona
słusznego interesu Gminy Lubomia w sytuacji, gdy wyczerpał wszystkie inne możliwości porozumienia się ze
Starostą i Wicestarostą i gdy wiele telefonów nie poskutkowało. Poprosił więc o pomoc członka kierownictwa
Rady  Powiatu  i  odpowiedź  była  taka,  że  Starosta z  Wójtem  nie  będzie  rozmawiał,  pieniądze  są  już
podzielone,  a  poza  tym  drogami  zajmuje  się  p.  Skatuła.  Gdy  natomiast  Wójt  próbował  się  spotkać  z
Wicestarostą usłyszał: „Wicestarosta Skatuła w tym tygodniu nie może, ale ewentualnie w przyszłym”. Wójt
powiedział, że podział na tej liście rezerwowej go rozwścieczył. Nie czułby do siebie szacunku i wolałby nie
być Wójtem, gdybym tego pisma do Starosty nie napisał, nie miał innej możliwości. Drugi powód napisania
tego listu to obrona zasad demokracji, prawa do konsultacji i do prezentacji poglądów na przedmiot sprawy,
walka z autorytarnymi, zakulisowymi metodami podziału pieniędzy unijnych z bezkonkursowego RPO na lata
2007-2013. Z kolei zaznaczył, iż mimo, że wielu się tego obawiało, to jego wystąpienie nie ma charakteru
politycznego, bo pytano go już czy chce obalić władze Powiatu. Powiedział, że nie ma ambicji politycznych,
powiatowych, ani żadnych, bo w razie czego ma odpowiednie wykształcenie i ma co robić. Poza tym, jest to
walka o zasady, a nie przeciw samorządom poszczególnych gmin, którym życzy jak najlepiej.  Następnie
przeprosił włodarzy poszczególnych gmin, których będzie cytował, a postara się to robić w rodzaju męskim,



żeby może  nie  było  wiadomo o  kogo chodzi.  Stwierdził,  że  jego wypowiedź  ma charakter  zeznania,  a
zeznawać trzeba zgodnie z prawdą. Szczególnie bolesne dla niego jest to, że był to tryb bezkonkursowy, a
więc są to stosunkowo łatwe pieniądze do pozyskania, choć oczywiście ostatecznie w tej sprawie decyduje
Marszałek.  Jednak  to co  jest  dobrze  wypracowane w Powiatach,  przyjęte  w Subregionie,  to  raczej  nie
powinno potem mieć kłopotów z realizacją. Startowanie w konkursach to loteria. Gmina Lubomia  wydała już
100 tys. € na projekty, a dalsze 200 tys. zamierza wydać, bo jest ogłaszany następny przetarg na stację
uzdatniania wody i na wodociąg. Z kolei Wójt odniósł się do tego, że Zarząd Powiatu twierdzi, że zaistniała
możliwość popełnienia przestępstwa przez niego. W związku z tymi podejrzeniami postanowił  przytoczyć
słownikowe  znaczenia  wyrazów,  które  budzą  u  włodarzy  Powiatu  tak  wielkie  oburzenie.  Są  to  słowa:
„autorytarny”,  „koneksja”,  „kumoterstwo”,  „kupować”  i  „zielony  stolik”.  Poinformował,  iż  przytaczając
znaczenia tych słów opiera  się  na „Słowniku języka polskiego”  pod redakcją  Stanisława Dubisza  (PWN
Warszawa 2006r.) oraz na słowniku „100 tysięcy potrzebnych słów” pod redakcją Jerzego Bralczyka (2005r.)
z których korzystał podczas pisania listu do Starosty, bo zdaje sobie sprawę jako prawnik co można mówić, a
czego nie można mówić. Słowo „autorytarny” ma kilka znaczeń - oparty na bezwzględnym posłuszeństwie i
narzucający swoją wolę,  opinię,  wymuszający posłuszeństwo. Słowo „koneksja” – z łacińskiego  connexio
powiązanie,  związek,  znajomość,  zażyłość  z  kimś,  zwłaszcza z  osobami wpływowymi.  „Kumoterstwo”  –
potocznie wzajemne popieranie się ludzi tworzących jakąś grupę, związanych pokrewieństwem (o tym nie
myślał), zażyłością (też o tym nie myślał), przynależnością do określonej grupy w celu osiągnięcia często,
ale nie zawsze nieuczciwych celów.  „Kumoterski”  –  związany z  faworyzowaniem ludzi  tworzących jakąś
grupę. „Kupować” – prof. Bralczyk w trzecim znaczeniu pisze: „zjednać sobie kogoś”. W tym przypadku Wójt
stwierdził,  iż  myślał  o  tych  projektach  rezerwowych.  Następnie  odniósł  się  do  użytego  przez  siebie
sformułowania „zielony stolik” i wyjaśnił, iż w tym przypadku miał na myśli podejmowanie decyzji w małym
gronie, a znaczenie pojęcia „zielony stolik” to stolik do gry, a w języku karcianym to stolik do gry w karty, o
czym Wójt też nie myślał. Przytoczył znaczenia tych słów, żeby wiedzieć o czym się mówi, bo czasem kogoś
słowo obraża, gdyż nie wie co ono znaczy. Wójt stwierdził, że mówi się o sukcesie Powiatu, a on myśli, że tu
po prostu nastąpiła pewna norma. Starosta p. J. Rosół w liście do niego napisał: „Dzielenie możliwych do
uzyskania  środków  unijnych  na  podstawie  liczby  ludności  świadczy  o  Pańskiej  nie  znajomości  zasad
podziału tych środków”. Przyjmując, że Wodzisław otrzyma 17 mln, a Racibórz 13 mln. Łatwo jest obliczyć, iż
przypada 108 € na osobę.  Oczywiście podział  ten musi być  też  zgodny z poszczególnymi działaniami i
poddziałaniam, a dotyczą one nie tylko dróg. Wójt powiedział, że największym sukcesem Powiatu jest to, że
skłócił gminy. Taki to jest sukces, że mówi się, iż na 29 samorządów tylko 2 nie podpisały porozumienia, ale
tak się stało, że to z Powiatu Wodzisławskiego na 9 samorządów 2 nie podpisały, a w innych powiatach
wszyscy podpisali.  Coś  jest  na  rzeczy,  coś  było  nie  tak.  Tak  jak  już  wspomniał  Subregion  zajmuje  się
koordynacją  międzypowiatową,  Powiat  zaś  faktycznie  miał  decydować  i  być  koordynatorem  podziału
środków na  swoim  terenie.  Na  Konwentach  Powiatu  nie  było  żadnych  konsultacji,  żadnych  możliwości
prezentacji swoich fiszek, czy projektów, dopiero ex post 20 kwietnia odbył się Konwent, na którym Lubomia i
Radlin wyraziły oburzenie z powodu tego, że o podziale dowiedziały się z „Nowin Wodzisławskich” z dnia 17
kwietnia. A informacja ta wyciekła do prasy w ten sposób, że Prezydent p. M. Kieca chciał się pochwalić tym
redaktorowi, no i później niestety musiał dzwonić z Francji, żeby redaktor nie publikował tego, bo gminy się
oburzą. Wójt dzwonił do tych pominiętych włodarzy gmin, którzy wyrażali wielkie oburzenie. Są oni w trójkę
najstarsi stażem, jeżeli chodzi o samorząd, co nie oznacza, że muszą z racji tego coś dostawać, ale nie
spotkali się jeszcze z taką sytuacją, że się z nikim nie rozmawia, że się mówi tak jak p. T. Skatuła co piąte
słowo – „ja i Prezydent Kieca”, „my w Subregionie”. Stwierdził, że zarzucanie mu, że nie pojechał podpisać
porozumienia to jest po prostu zmienianie rzeczywistości, bo uprzedzał, że go tam nie będzie. Następnie na
podstawie  artykułów  prasowych  przedstawił  jak  dzielono  środki  w  innych  powiatach-  np.  w  „Dzienniku
Zachodnim”  informacja na temat Powiatu  Częstochowskiego brzmiała:  „Od 10 kwietnia pracował  zespół
przygotowujący  podział  pieniędzy,  złożony  ze  starostów,  prezydenta,  burmistrzów  i  wójtów”.  Z  kolei  w
Raciborzu odbyło się kilkanaście spotkań wójtów, burmistrzów i prezydentów, a w „Nowinach Raciborskich” z
w artykule pt. „Gminy podały sobie ręce” zawarta była informacja, że: „Gminy musiały osiągnąć consensus
co do podziału tej kwoty 13 mln €. Podczas spotkania w Powiecie ustalono, że dofinansowane zostaną ...”.
Wójt powiedział, iż przytacza te cytaty, gdyż fetyszyzuje p. T. Skatuła to, że nic by nie przeszło, gdyby on tak
nad tym  nie  panował,  że  nawet  i  u  Marszałka  był.  Zwrócił  uwagę  na  projekty  jakie  zostały przyjęte  w
Raciborzu  –  centrum  targowe  w  Pietrowicach,  modernizacja  Domu  Kultury  w  Raciborzu,  budowa
oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej, budowa kanalizacji w Krzanowicach, kompostowania odpadów
w Krzyżanowicach, termomodernizacja obiektów publicznych w Kornowacu. Zapytał kto dzielił środki z RPO
Powiecie Wodzisławskim. Zwracając się do radnych stwierdził, ze dobrze wiedzą, iż organem Powiatu jest
właśnie Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Natomiast jak wynika z pisma Starosty do Wójta w Powiecie
Wodzisławskim środki dzielił zespół roboczy z Wicestarostą p. T. Skatułą, Prezydentem Wodzisławia p. M.
Kiecą  i  jego  zastępcą,  dyrektorzy  PZD,  Naczelnik  Wydziału  Strategii,  miejski  specjalista  pozyskiwania
środków unijnych. Wójt zastanawia się co to za organ Powiatu ten zespół roboczy i  na jakiej podstawie
prawnej i przez kogo został powołany, czy jest uchwała o jego powołaniu, a także czy Rada Powiatu lub
Zarząd mieli wpływ na jego powołanie, bo nawet Starosta nie jest organem Powiatu, tylko cały Zarząd. Ten
zespół  roboczy to jakiś  dziwny twór  dziwny i  Wicestarosta to potwierdza słowami:  „my z Prezydentem”,



„Prezydent  nam  pozwolił,  żebyśmy  tu  wzięli  trochę”.  Zdaniem  Wójta  albo  ktoś  nie  zna  prawa
samorządowego, albo tu jest jakaś dziwna sytuacja. Starosta p. J. Rosół w liście do niego pisze: „Powiat
Wodzisławski  przyjął  na  siebie  rolę  koordynatora  podziału  środków”.  Skoro  Powiat,  to  nie  ma  innych
organów niż Rada i Zarząd, bo nawet organem Powiatu nie jest Konwent, który jest jedynie organem takim
okolicznościowym, choć w wielu powiatach on właśnie dzielił  środki. Odniósł się także do argumentów o
wymaganej ponadlokalności inwestycji.  Zwracając się  do Burmistrz p. K. Newy stwierdził,  że nie ma nic
przeciwko Centrum Kultury w Rydułtowach, tyko że p. T. Skatuła twierdził od początku, że nic nie przejdzie
tylko zadania drogowe. Powiedział, że we wcześniejszych rozmowach z Wicestarostą pytał o to Centrum w
Rydułtowach, zwracając uwagę,  iż  nie pasuje ono do teorii  Wicestarosty.  Wicestarosta odpowiedział  mu
wówczas, że rozmawiał z p. K. Newy i w związku z tym, iż duże Rydułtowy nic nie dostaną,  bo projekt
dotyczący ul. Ładnej nie przejdzie, to załatwił im projekt z rewitalizacji. Na szybko to trzeba było załatwiać,
bo były na to tylko dwa dni. Zdaniem Wójta sprawa jest prosta – bez Rydułtów nie byłoby 75% poparcia, bo
Lubomia, Mszana i Radlin to jest łącznie około 33 tys. mieszkańców, a ta ¼ to jest około 39 tys., więc jakby
Rydułtowy poparły listę  projektów,  to zostałaby ona zatwierdzona. Wójt  zastanawia się  jak  to nazwać  –
koneksja,  kumoterstwo,  kupowanie,  autorytaryzm?  Nie  wiem  jak  to  inaczej  nazwać,  ale  słownikowe
znaczenia tych wyrazów już  przedstawił.  Starostowie zresztą  to  przyznają,  tylko ubierają  w odpowiednią
formę, że inaczej się nie dało, że było na to tylko dwa dni, a Lubomia miała projekty gotowe, całe kartony, ale
to  nikogo nie  interesowało.  Powiedział  także,  iż  zwracał  się  do  Wicestarosty o  pomoc w związku z  ul.
Powstańców, na co uzyskał odpowiedź, że może liczyć na pomoc w wysokości 40-50 tys. Jednak Wójta to
nie zadowoliło, gdyż taką kwotę sam mógł wyłożyć  na to zadanie. Co do usprawnień komunikacyjnych w
centrum Pszowa, to zadnie także było dobierane na takiej zasadzie, że zostało wywalczone, bo inaczej nie
można było. Jeżeli chodzi o listę rezerwową, to uważa, iż nie można jej tłumaczyć tak jak Wicestarosta, że
nie  dostanie  ona pieniędzy.  Podkreślił,  iż  Gmina  Lubomia  zna te  realia,  bo  korzystała  z  funduszy Unii
Europejskiej i Banku Światowego, z SAPARD-u, z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, z Interreg-u, z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a ostatnio z Urzędu Marszałkowskiego otrzymała 3 mln zł
na  dwie  hale  pełnowymiarowe,  dwa  boiska  z  infrastrukturą  towarzyszącą.  Właśnie  w jednej  z  rozmów
Wicestarosta powiedział mu: „Tak, bo wy jesteście najbogatszą gminą w Powiecie”, a Wójt mu odpowiedział:
„Gratuluję  wiedzy,  akurat  jesteśmy  najuboższą,  a  nie  widać”.  Następnie  Wójt  zwracając  się  do
Przewodniczącego Rady Powiatu powiedział, że chciałby zadać Staroście bardzo istotne dla sprawy pytania:
„Kto wiedział i został poinformowany o liście rezerwowej i kiedy?”, „Kiedy, podać dzień, ewentualnie godzinę,
została  stworzona  lista  rezerwowa  i  złożono  fiszki?”,  „Dlaczego  powstała  lista  rezerwowa  i  jakie  były
kryteria?”, bo w prasie pisze, że stworzono ją dla rozładowania atmosfery, „Czy w terminie do 27 kwietnia
dostarczono fiszki do Subregionu?”. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  zwracając  się  do  Wójta  stwierdził,  że  z  przykrością  musi
odmówić,  bo Wójt zgodził  się na wystąpienie w punkcie 5 „Informacja dotycząca podziału ...”  i nie może
zmusić nikogo do odpowiedzi na te pytania. Traktuje je w tej chwili jako pytania retoryczne, bo obecny punkt
jest informacyjny i każdy kto będzie chciał się wypowiedzieć będzie mógł informować. Natomiast nie może
być w tym miejscu przeprowadzany sąd nad jakąkolwiek osobą i Wysoka Rada zgodziła się na taki porządek
obrad.
 
Wójt Gminy Lubomia p. Cz. Burek  stwierdził, że w takim razie odczyta fragmenty pisma z Radlina, bo ma
to ze sprawą związek bardzo ścisły: „Rada Miejska w Radlinie wyraża swoją dezaprobatę wobec działań
Starosty Wodzisławskiego w związku z podziałem środków na lata 2007-2013” i zdanie ostatnie: „Niestety
działania  Starosty,  w  których  nie  zachowano  zasad  demokratycznych,  a  także  elementarnych  zasad
sprawiedliwość,  uczciwości,  uniemożliwiły  nam ubieganie się  o  środki  na rewitalizację”.  Przypomniał,  że
pismo to zostało złożone na ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2007r. przez przedstawiciela
Miasta Radlin. Następnie przedstawił także fragmenty pisma jakie otrzymał od Wicestarosty w odpowiedzi na
swoje pismo, które przesłał do Starostwa zachęcony do tego przez Subregion. Wicestarosta odpisał tak: „W
odpowiedzi na pismo z 9 maja uprzejmie informuję, że przedstawiona przez Pana propozycja umieszczenia
trzech projektów na liście projektów rezerwowych nie może być dokonana przez władze Powiatu, gdyż lista
taka  została  zamknięta  po  podpisaniu  porozumienia  w  dniu  27  kwietnia  2007r.”  Zwrócił  uwagę,  że
posiedzenie Subregionu odbyło się w dniu 27 kwietnia tego roku, a dzień wcześniej odbyła się sesja Rady
Powiatu, podczas której został złożony protest Radlina. Następnego dnia podpisywane było porozumienie w
sprawie podziału środków z RPO, a na liście projektów rezerwowych na pierwszym miejscu znalazło się
zadanie dotyczące rewitalizacji centrum z remontem Domu Kultury w Radlinie. Dlatego pytania, które chciał
zadać były takie istotne, bo może Starosta  odpowiadając na nie by się pomylił co do tego kto decydował o
projektach na liście rezerwowej i kiedy ją opracowano – w nocy, a może rano? Bo, jak dzwonił, żadnych
fiszek nie było w Subregionie, nawet po tym terminie. Powiedziano mu, że to było z rekomendacji Powiatu i
fiszki były złożone tylko na listę podstawową.  Dlatego przedstawia w jaki sposób dzielono te pieniądze i
jeżeli ktoś się obraża, to mogą spotkać się w sądzie. Pytał tych samorządowców, którzy nic nie dostali – co
oni na to? Jeden z samorządowców, powiedział tak: „Wiesz nie będę się buntował, przyjechali do mnie Rosół
ze  Skatułą  i  powiedzieli,  że  ten  mój  projekt  rezerwowy ma szansę,  to  co  ja  tu  będę  walczył,  mam co



chciałem”. Drugi samorządowiec mówił tak: „Ja już nie będę się kłócić,  bo wszyscy mnie mają dość, nie
rozmawiają  ze mną,  a mnie obiecali,  że pomogą  mi w konkursach”.  Wójt  odniósł  się  także do projektu
dotyczącego  ul.  Polnej,  która  określił  jako  droga  do  autostrady.  Zachęcił  Komisję  Infrastruktury,  żeby
zapoznała  się  z  projektami Gminy Lubomia  np.  w dotyczącymi tzw.  Nowego Świata,  co do  którego też
można powiedzieć, że ma połączenie z drogą powiatową, ul. Powstańców, która jest drogą powiatowa łączy
się z drogą wojewódzką i z drogą powiatową. Jest to nieograniczony związek przyczynowy i też można go
stosować. Starosta p. J. Rosół, w piśmie do Wójta o ul. Polnej napisał: „Umieszczenie na liście rezerwowej
modernizacji ul. Polnej wynika z faktu, że w owym czasie nie było lepiej przygotowanej fiszki, którą można
było tam umieścić”. Wójt zaznaczył, że Gmina Lubomia ma nie tylko fiszki, ale i studia wykonalności, projekty
nie tylko dróg ale i termomodernizacji. Starosta p. J. Rosół pisze dalej: „Nikt nie miał zamiaru pominąć gminy
Lubomia przy podziale środków unijnych, trzeba jednak jasno powiedzieć, że nawet te projekty, które Pan
wysłał  po 27  kwietnia  do  Subregionu  mają  naszym  zdaniem  niewielkie  szanse  na  akceptację,  bo  nie
spełniają wszystkich wymogów”. Wójt zastanawiał się o czyje zdanie chodzi, czy organu Powiatu, czy Pana
Starosty  i  Pana  Prezydenta,  bo  Lubomia  przekazała  tylko  nazwy  zadań,  a  Starosta  twierdzi,  że  to  są
projekty, które nie mają szans na akceptację. Zwrócił uwagę, iż Wicestarosta twierdzi, że na ul. Polnej był
pierwszy raz, a mieszka nieopodal. A to, że nie chciano ze nim rozmawiać po prostu jest prawdą, bo jak
chciano do kogoś  dzwonić  to dzwoniono, a nawet nikt z włodarzy gmin nie został o tym poinformowany.
Gmina Lubomia przesłała swoje projekty do Subregionu, bo tak ich zachęcał młody Dyrektor Zdziebło póki
nie poznał, że Wicestarosta p. T. Skatuła jest jego wiceszefem. Gdy Wójt przedstawił Dyrektorowi w jaki
sposób Gmina jest traktowana przez Powiat, to Dyrektor zaproponował, aby Gmina przesłała swoje projekty
do  Powiatu,  a  do  wiadomości  Subregionu  bo  będą  mieć  posiedzenie  Zarządu.  Ale  w  tym  Zarządzie
Wiceprzewodniczącym jest p. T. Skatuła, a członkiem jest p. M. Kieca. Więc ci którzy za pierwszym razem
nie przyjęli  projektów Lubomi mieli je po raz drugi oceniać.  Generalnie te zasady podziału da się ująć  w
łacińskim divide et impera – dziel i rządź. Stwierdził, że jego  wystąpienie jest tragiczne w sumie, ale nie jest
to żaden wybryk, tylko sprzeciw wobec polityki inwestycyjnej Powiatu na drogach powiatowych. Przytoczył
dane, że w latach 2000-2002 Powiat wydatkował 416 tys. zł. na drogi, Gmina Lubomia 247 tys., a wtedy
budżet PZD był w granicach 3 mln zł. Natomiast przez 4 lata 2003-2007 Powiat wydatkował 538 tys., Gmina
Lubomia 1,030 mln., a budżet PZD wynosił 5,5 mln. Co do swojej oceny Powiatu powiedział, iż uważa, że
powiaty  powinny  się  trochę  „odchudzić”.  Zasadą  samorządu  jest  decentralizacja  i  subsydiarność,
oznaczające  że  wszystkie  te  rzeczy,  które  może  obywatel  załatwiać  w  gminie  i  nie  są  rzeczami
ponadlokalnymi  powinny  być  w  gminie  załatwiane.  Jego  zdaniem  Starostę  powinni  wybierać  wszyscy
mieszkańcy,  bo wtedy miałby on silną  pozycję,  nie  potrzeba by było targów politycznych.  Stwierdził,  że
podejmował próby, żeby przejąć drogi powiatowe w Lubomi, bo skoro Powiat nie daje na te drogi, to chciał je
przejąć,  ale  z  należnymi  pieniędzmi,  na  co  nie  było  zgody.  Chciał  przejąć  te  drogi  także  dlatego,  iż
mieszkańcy do niego przychodzą z pretensjami. Z tego również powodu chciał przejąć ośrodek zdrowia,
podobnie jak Wójt Gorzyc. Jednak otrzymał odpowiedź, że jest to nie można, bo prawo na to nie pozwala. A
w  Raciborzu  wszystkie  gminy  przejęły  ośrodki  zdrowia,  przeprowadziły  konkursy  i  jedne  ośrodki  są
publiczne, a jedne niepubliczne i nie było z tym problemu. Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi o Policję.
W  Raciborzu  każda  gmina,  która  chce  mieć  Policję  ma pięciu  policjantów,  płaci  z  tego  tytułu  wydatki
rzeczowe, a Policja pokrywa wydatki kadrowe. W Lubomi wyremontowano posterunek, wyposażono go, a
jeszcze ktoś Wójta posądzał, że to chwyt przedwyborczy w 2002r., bo posterunek nie funkcjonuje. Wyraził
opinię, że nie można przyjmować postawy takiej jak poseł J. Rokita „Nicea albo śmierć” w odniesieniu do
naszego regionu „Powiat albo śmierć”. Pewne zadania powinny być zdecentralizowane i Powiatu nie ubędzie
z tego powodu.  Liczy w dalszym ciągu na to, że Powiat będzie prowadził  rozmowy i  traktował  Lubomię
poważnie, zwłaszcza w zakresie dróg, bo złożył pismo o wsparcie w zakresie remontu ul. Powstańców. Jest
to droga powiatowa, która w zasadzie znajduje się  w stanie demontażu rzeczywistego i należałoby tylko
powiesić znak „Uszkodzona jezdnia”. Stwierdził, że nie potrzebuje być „lizusem”, tylko mówi prawdę prosto w
oczy, bo kiedy trzeba takie pieniądze dzielić, to nawet radnych powiatowych nie spytano o zdanie. Nie wie,
czy Zarząd ma jakąś  uchwałę  o  powołaniu tego zespołu roboczego i  jakie były tego podstawy prawne.
Zwrócił uwagę, że to jednak na terenie Lubomi powstanie jedna z największych inwestycji w okresie 2007-
2013, czyli Zbiornik Racibórz, gdzie do wydania jest nie 17 mln €, a 250. Dlatego Powiat powinien pamiętać
o  Lubomi.  Mając  te  fakty  na  uwadze,  Wójt  rozważa  możliwość  wniesienia  wniosku  o  zbadanie  przez
Prokuraturę  prawidłowości  wydawania  środków  unijnych  w  Powiecie  Wodzisławskim.  Nie  twierdzi,  że
popełniono  przestępstwo,  ale  procedury  demokratyczne  jeżeli  chodzi  o  konsultacje  na  pewno  zostały
naruszone. Dla niego też to jest smutne, że tak musi postępować.
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  sprostował informację przedstawioną przez Wójta co do zajmowanej
przez niego funkcji w Subregionie. Powiedział, że nie jest w Zarządzie Subregionu żadnym zastępcą, tylko
normalnym członkiem Zarządu i nikt go nie musiał słuchać.
 
 
W dyskusji głos zabrali:
 



Burmistrz Miasta Rydułtowy p. K. Newy  powiedziała, że została kilkakrotnie przez Wójta przywołana i w
związku z tym należy się kilka słów wyjaśnień. Zwracając się do Wójta powiedziała, że do tej chwili nie czuła
się obrażona. Natomiast niestety w tej chwili czuje się urażona i wydaje jej się, że Wójt chciał ośmieszyć
trochę  jej  pozycję,  a  ona  niestety  bardzo  poważnie  traktuje  swoje  stanowisko  jako  Burmistrza  Miasta
Rydułtowy i bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków. W związku z tym poprosiła Radę Powiatu o
wysłuchanie tego co ma do powiedzenia. Powiedziała, że dla absorpcji  środków unijnych zaczęła się ze
swoim zespołem przygotowywać od pierwszych dni, kiedy została Burmistrzem, dlatego byli zorientowani w
tym zakresie, bo wyczytali  wszystkie dokumenty,  że Subregion chce przeznaczyć  pieniądze w Powiecie
Wodzisławskim  na  budowę  Drogi  Południowej,  która  przechodzi  przez  Rydułtowy.  W  związku  z  tym
rozpoczęli  również  odpowiednie  prace  -  w  tym  miejscu  odbywali  spotkania  z  projektantami,  tworzyli
koncepcję, dokonywali jej zmian w niektórych miejscach, prowadzili rozmowy z mieszkańcami Rydułtów, a
także zorientowali się, że ta droga jest bardzo, bardzo droga i że pieniądze które są zagwarantowane w
Subregionie nie wystarczą. Stąd też uznali, że przecież kiedy będą dzielone pieniądze z RPO muszą być
przygotowani do tego, więc pracowali w dwóch kierunkach. Po pierwsze bardzo im zależało na ul. Ładnej,
która jest bardzo ważna w Rydułtowach, ale niestety nie jest to droga na miarę Powiatu, jednak pracowali
bardzo mocno przygotowując się do zaprezentowania tego projektu. Zdecydowali, że z tym projektem staną
do konkursu w celu zdobycia pieniędzy unijnych. Ale ten projekt przedłożyli do Powiatu, a równocześnie od
stycznia  2007r.  pracowali  nad miejskim programem rewitalizacji,  który jest  już  na  ukończeniu.  Burmistrz
stwierdziła,  że  nie  jest  tajemnicą  dla  nikogo,  że  jedną  z  najbardziej  zdegradowanych gmin w Powiecie
poprzez  działalność  górniczą  są  właśnie  Rydułtowy.  Wystarczy  przejechać  się  przez  Rydułtowy,  żeby
zobaczyć  co się tam dzieje. Dlatego Rydułtowy bardzo starannie się przygotowują,  bo chcą wziąć  udział
także w konkursie grantów. W tym programie rewitalizacji znajduje się budynek, który przez wiele lat służył w
Rydułtowach jako kryty basen. W wyniku eksploatacji górniczej misa basenu została tak popękana, że tego
basenu się odtworzyć już nie da, nie może tam powstać basen, ale sam budynek jest budynkiem jeszcze
dobrym, porządnie zbudowanym. Zastanawiali się co z nim zrobić i w przygotowywanym planie rewitalizacji
postanowili  przebudować  go  na  Dom  Kultury.  Burmistrz  podkreśliła,  że  to  jest  właśnie  prawdziwa
rewitalizacja – przywrócenie do życia czegoś, czemu szkody górnicze odebrały żywotność. Rydułtowy nie
chcą budować  nowego obiektu, nie chcą remontować,  tylko po prostu przywracają.  Stworzyli  możliwość,
żeby  ten  budynek,  który  był  przeznaczony  do  rozbiórki  i  powinien  zniknąć  tylko  dlatego,  że  misa  jest
popękana, pozostał dla mieszkańców Rydułtów, a jednocześnie żeby dać coś czego nie ma, bo wszyscy
wiedzą,  że w Rydułtowach Domu Kultury nie ma. Myśli,  że Starosta przyjął ten projekt, bo to jest projekt
dobry, naprawdę z zakresu rewitalizacji, przywracania czegoś co zostało zniszczone. Zwróciła się, żeby nie
myśleć, że usiadła przy „zielonym stoliku” i korzystałam z jakiś przywilejów, które kobiecie przynależą, bo tak
nie  było.  Jest  Burmistrzem,  który  prowadzi  rozmowy,  dba  o  swoje  miasto  i  nigdy  nie  mówi,  że  jest
Burmistrzynią. Nie przeczy, że było jej bardzo przykro, kiedy ich droga nie znalazła się na liście projektów,
ale argument,  że musi to  być  droga o znaczeniu ponadlokalnym jest znany każdemu, kto obraca się  w
zakresie pozyskiwania środków unijnych i wiadome jest, że zawsze większą możliwość ma to co robi się dla
ludzi ponadlokalnie. Dlatego nie może się zgodzić  z tym, obojętnie kto próbowałby zarzucić,  że coś tutaj
Rydułtowy  wygrały,  Rydułtowom  rewitalizacja  właśnie  najbardziej  się  należy.  Najbardziej,  bo  przecież
wszyscy wiedzą, że poprzez kopalnię nie wiadomo jaka będzie przyszłość Rydułtów. Pozwalają kopalni na
wybieranie  pokładów nawet  spod  centrum  miasta,  narażając  je  w  ten  sposób,  ale  chcą  żeby kopalnia
istniała,  bo  jest  to  dla  nich  największy  zakład  pracy  i  jeśli  poświęcają  tak  dużo  to  chyba  uznanie,  że
Rydułtowom  się  należą  pieniądze  z  rewitalizacji  nie  są  żadnym  układem  przy  „zielonym  stoliku”.
Oświadczyła, że nie prowadziła żadnych rozmów, nie korzystała z żadnych koneksji. Trzeźwe argumenty i
dobrze skonstruowana fiszka pozwoliły na to, że właśnie ta nasza fiszka została przyjęta i  za to bardzo
serdecznie dziękuje. Zwracając się do Wójta powiedziała, że już nie gniewa i dalej będą przyjaciółmi, bo
uważa, że współżycie samorządowców, nie tylko w Powiecie Wodzisławskim, ale i współpraca z Powiatem
Rybnickim, Raciborskim jest tym najlepszym dobrem jakie można mieć. Chciałaby, aby zawsze tak wspólnie
pracowali, bo tylko tak coś dobrego można zrobić.
 
Wójt Gminy Godów p. M. Adamczyk  powiedział że Godów do Subregionu nie należał, nie uczestniczył w
rozmowach w poprzedniej  kadencji,  dopiero niedawno przystąpili  do Subregionu.  Natomiast dzięki  pracy
pracowników Urzędu Gminy wiedzieli o tym, że tworzy się lista i niewiedząc nawet, że musi to przejść przez
Powiat sami złożyli swój projekt do Subregionu. Dzięki temu Starosta się o tym dowiedział, a Wójt przekonał
go o ważności tego projektu i tak został on wpisany na listę powiatową.  Nie może więc być  tu mowy o
żadnych  spotkaniach,  potajemnych  ustawianiach  listy.  Co  do  zarzutu,  że  Radlin  musiał  podpisać
porozumienie, żeby lista projektów została zaakceptowana, to jest nieprawda, bo żeby lista w Subregionie
mogła zostać  zatwierdzona było wymagane 75% członków, ale całego Subregionu,  a nie Powiatu, więc
choćby Radlin nie podpisał porozumienia, to ta ilość członków poza Radlinem wystarczała do podpisania
listy, żeby była ona zaakceptowana.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział, że ponieważ punkt brzmi informacja, to jeżeli ktoś z
radnych czuje się  niedoinformowany to może zadawać  pytania, jednak nie takie które by miały na celu



postępowanie „prokuratorskie”, czy „sędziowskie”. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Miejskiej  w  Rydułtowach  p.  H.  Wojtaszek  powiedział,  że  ze  zdumieniem
wysłuchał polemiki Wójta Gminy Lubomia. Nie analizuje jego racji merytorycznych, natomiast wypowiedź w
takim tonie i w takim języku podważa znacznie jego wiarygodność. Niestety wydaje mu się, że to jest ta
ogólna retoryka, w którą wtopił się Wójt Lubomi, a który zapomniał przy tym wykładzie ze słownika języka
polskiego o jeszcze jednym wyrazie – o pomówieniach. Ma takie wrażenie, że może Wójt „przespał” pewien
okres i jak się zorientował, to już było za późno. W takiej sytuacji najlepiej kogoś zaatakować, zniszczyć,
powiedzieć, że jest taki czy inny, a wtedy dopiero okaże się jaki Wójt jest mocny i dobry, natomiast reszta
jest zła. Dodał, że w Radzie Miejskiej w Rydułtowach analizowali te sprawy od dłuższego czasu w sensie
projektów,  przygotowywali  się  i  byli  także  rozczarowani  jak  sie  nie  udało  projektów  tych  zatwierdzić.
Stwierdził, że uczestniczy w pracach samorządowych od kilkunastu lat, ale ten język, sposób tłumaczenia i
ta retoryka sięgają już pewnych nizin.  Przewodniczący podzielił się opinią,  że znając wielu mieszkańców
gminy Lubomia, zacnych mieszkańców, których ceni ich wysoko, myśli, iż na pewno po przeczytaniu listu
Wójta do Starosty wielu z nich musiałoby się za swojego Wójta wstydzić. Wydaje mu się, że adwersarze –
Starosta i  Wicestarosta nie używali żadnych słów, które w potocznym języku można by nazwać  słowami
obraźliwymi.  Natomiast  argumentacja  Wójta  Lubomi  i  taki  sposób  przedstawienia  racji  na  pewno  nie
przysporzy mu laurów i nie przysłuży się tej słusznej idei, o którą być może walczy. Dlatego chce powiedzieć,
żeby Wójt w przyszłości swoje niewątpliwe racje, które ma, przedstawiał w sposób kulturalny, taki jaki ma
miejsce w cywilizowanym świecie. Może dzisiaj taki sposób jest ogólnie przyjęty, z czym on osobiście się nie
zgadza i na pewno prof. Bralczyk gdyby słyszał jak Wójt tłumaczył znaczenie tych słów, to by zaprotestował.
Może Wójt  ma rację,  ale on jako Przewodniczący Rady Miejskiej  jest  tym użytym słownictwem głęboko
oburzony,  zdegustowany  i  zniesmaczony.  Nie  jest  to  poziom  samorządowca,  Wójta,  człowieka
odpowiedzialnego za to, że urząd został mu powierzony przez wyborców, przez ludzi. Nie służy Wójt takim
postępowaniem sprawie Lubomi.
 
Radna p. K. Smuda  powiedziała, że jest radną powiatową, ale z okręgu wyborczego Lubomia – Pszów i w
związku z tym chciałaby zabrać głos w tej sprawie. Na początku myślała, że dobrze byłoby żeby to zrobili
inni radni, nie związani z Gminą Lubomia, ponieważ jej wypowiedź może być odebrana jako subiektywna.
Stwierdziła, że chciałaby odnieść się do kwestii sposobu podziału środków z RPO.  Starosta podał dokładne
kryteria,  więc  wiadomo, że chodziło  o udrożnienie ruchu wokół  terenów inwestycyjnych,  o ponadlokalny
charakter inwestycji i o zapewnienie dojazdu do węzła autostrady A-1. Ale wielu z radnych do tej pory nie wie
jak powinna prawidłowo wyglądać procedura, czy też zasady podziału środków i przepisy regulujące skład
komisji  dokonującej  podziału tych  środków, względnie kto powołuje tą  komisję.  Nie wie,  czy to powinno
przebiegać  tak  jak  sugeruje  Wójt  Gminy  Lubomia,  że  pieniądze  winny  być  dzielone  według  liczby
mieszkańców, czy według kilometrów dróg, czy według kryteriów które wcześniej wymieniła, czy też według
innych okoliczności. Faktem jest, że Powiat otrzymał dużo środków finansowych i należało je wykorzystać w
pierwszej kolejności zgodnie z kryteriami z pożytkiem dla Powiatu. Rozpatrzono projekty, fiszki, rozwiązania,
ale pominięto Gminę Lubomia. Dzisiaj usłyszała dokładne wyjaśnienia, dlaczego tak się stało i rozumie to,
ale podziela też niezadowolenie, rozgoryczenie i złość  Wójta Gminy z powodu takiego właśnie podziału.
Gmina Lubomia jest członkiem Subregionu, płaci regularnie składki, więc bardzo przykre jest to, że jej trzy
gotowe  projekty,  opłacone  wraz z  kosztorysami  inwestorskimi  nie  znalazły  się  ani  w  Starostwie  ani  w 
Subregionie w określonym terminie od stycznia do kwietnia. Radna nie chce osądzać nikogo, czy zawinili
pracownicy Gminy, którzy przeoczyli terminy i informacje, nie sprawdzili w ich w internecie i nie zgłosili swych
projektów, czy było to niedoinformowanie ze strony Starostwa i brak należytego kontaktu na linii Starostwo –
Gmina Lubomia. Uważa, że nie było to zrobione złośliwie, faktem jednak jest to, że w latach 2007-2013 w
Lubomi  nie  zostanie  przeprowadzona,  żadna  gruntowna  modernizacja  dróg,  które  rzeczywiście  są  w
fatalnym stanie. Jako mieszkanka Lubomi jest rozżalona i ponoszą ją też emocje, ale poniekąd jest osobą
publiczną i cały czas musi kontrolować język i ponosić odpowiedzialność za słowo. Nie o wszystkim pamiętał
Wójt Lubomi i jest jej też z tego powodu przykro i smutno jej było słuchać tej lekcji wychowawczej. Jako
radna powiatowa przeanalizowała wszystkie projekty, które przedstawiał Wicestarosta i musi przyznać, że
one spełniają kryteria, o których wcześniej wspominano, tylko jeden projekt budzi wątpliwość - właśnie ul.
Polna. Sprawdziła tą ulicę i okazało się, że nie można jej porównać z żadnym projektem gminnym. Zwróciła
uwagę,  że  wszyscy  są  użytkownikami  dróg,  zarówno  tych  gminych,  powiatowych,  wojewódzkich,  czy
krajowych i mieszkańcy Gminy Lubomia będą również korzystać z tych rozwiązań, które będą realizowane w
tych latach w Powiecie, ale z drugiej strony mieszkańcy Powiatu spoza Gminy Lubomia będą przyjeżdżać do
Lubomi i będą musieli narzekać na uciążliwości dróg z powodu ich fatalnego stanu. Dodała, że zastanawiała
się  bardzo  długo,  czy rzeczywiście  są  jakieś  regulacje  prawne w jaki  sposób dokonywać  podziału  tych
środków, bo o to jest największy spór. Przypomniała, że w miesiącu marcu kiedy składała interpelację na
temat  Zbiornika  Racibórz  mówiła  także  o  środkach  unijnych  pozakonkursowych  w  formie  pożyczek  i
kredytów na lata 2007-2013. Powiedziała, że Marszałek otrzymał pismo z Unii Europejskiej dnia 13 marca, a
już 27 i 28 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się za zaproszeniami spotkania w sprawie działań i
podziału tych środków. Natomiast do 30 marca każdy mógł się wypowiedzieć wysyłając elektronicznie swoją



opinię dotyczącą podziału tych wniosków. Ten przytoczony przykład świadczy o dowolności podziału przez
Marszałka,  w  związku  z  tym  zastanawia  się  czy  ta  dowolność  może  też  mieć  miejsce  na  szczeblu
Subregionu.  Ona jako radna nie dowiedziała  się  tego czy Subregion ma regulamin określający sposób,
kryteria  i  procedury  tego  podziału.  Stwierdziła,  że  za  pozyskanie,  podział  i  wykorzystanie  środków
finansowych odpowiedzialny jest wójt, prezydent, starosta i wojewoda, to są ich kompetencje i nie powinno
się  w  nie  wchodzić.  Do  radnych  należy  ocena,  opinia,  popieranie  działań  i  oczywiście  funkcja
uchwałodawcza.  Póki  co  trwa  spór,  a  spór  to  też  jest  forma  demokracji,  ale  tylko  kiedy  prowadzi  do
uzgadniania stanowisk. Nie chciałaby, aby ten spór na linii  Starostwo – Gmina Lubomia był długofalowy.
Szkoda,  że  właśnie  w  całym  tym  sporze  ucierpią  mieszkańcy  Lubomi,  którzy  nie  będą  mieć
zmodernizowanych dróg, chyba że zakwalifikują się do konkursów. Wyraziła opinię, że radny to nic innego
jak „papierek lakmusowy” mieszkańców i wyborców, bo odzwierciedla ich opinie. Mieszkańców nie interesują
spory,  konfrontacje,  wojny,  igrzyska,  oni  oczekują  spokoju,  budowy  i  rozwoju,  a  od  przedstawicieli
samorządu mniej agresji, niezdrowych, złych emocji, mniej widowisk, a na te właśnie sprawy czekają media.
Zaproponowała, aby wziąć  przykład z sąsiada, czyli Rybnika, gdzie szybki rozwój eliminuje kłótnie, jeżeli
istnieją spory to konstruktywne, a wszystko z myślą o mieszkańcach i z korzyścią dla nich, bo „zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje”. Życzyłaby sobie i mieszkańcom całego Powiatu, żeby przysłowie to zaowocowało w
przyszłości poprawą relacji w drodze szczerych rozmów, negocjacji, pertraktacji, wzajemnego zrozumienia,
gwarantując spokój i naoczny rozwój regionu. 
 
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. p. M. Kieca  stwierdził, że postara się krótko, w miarę konstruktywnie i
jak najbardziej obiektywnie się da w tej sytuacji, złożyć kilka wyjaśnień. Powiedział, że jego przedmówczyni
kończąc  swoje  wystąpienie  bardzo  pięknie  mówiła  o  rozwijającym  się  sąsiedzie,  naszym  partnerze,  o
mieście Rybniku. Te słowa powinny wszystkim uświadomić, że podział tych środków jaki się dokonał i to że
w ogóle udało się osiągnąć consensus, to spowoduje, że może w tryby wejdzie zarówno Miasto Wodzisław,
jak i Powiat Wodzisławski. Przypomniał, że Powiat mamiony projektem Drogi Zbiorczej. On w ten projekt od
początku kadencji bardzo szybko się zaangażował, bo po to jest Prezydentem największego miasta, żeby to
miasto było liderem w regionie. Spędził wiele godzin na studiowaniu dokumentacji, zapoznaniu się z tym co
zawiera i dlaczego funduje nam się projekt Drogi Zbiorczej z estakadami w mieście za olbrzymie pieniądze,
który tak naprawdę nigdy nigdzie by się nie zakwalifikował. Gdyby Subregion przyjąłby projekt tej drogi, to u
Marszałka za kilka miesięcy ona by nie przeszła, bo byłaby nierealna. W takiej sytuacji zgodnie z procedurą
unijną  pieniądze wracają  do konkursów, nie ma kolejnego etapu podziału  bezkonkursowego,  rozmów w
Subregionie,  środki  otrzymują  ci  co  się  dogadali,  a  reszta  wraca  do  konkursu.  Patrząc  na  mapę
zdobywanych  funduszy  w  całym  Subregionie  łatwo  można  zauważyć  które  miasto  wygrywa  wszystkie
konkursy, do którego miasta marszałkowie tej czy poprzedniej kadencji jeżdżą na mecze, gdzie są posłowie.
Bo w zdobywaniu funduszy unijnych,  szczególnie  w procedurze konkursowej,  nie chodzi  tylko o dobrze
napisaną fiszkę, o najlepiej zrobione studium wykonalności, czy projekt budowlany, czy to, że dany projekt
jest  naprawdę  słuszny.  A porównując  w projekty realizowane w ostatnim  ZPORR wynika,  że  wszystkie
pieniądze zdobywa Rybnik. I  nawet  teraz Rybnik  z rezerwy projektów leżących gdzieś  na  półce znowu
pozyskał środki, bo ma ludzi do pracy, którzy od lat są przygotowani we wdrażaniu projektów itd. Prezydent
używając metafory rolniczej, stwierdził, że przy Rybniku, który jest jak kombajn, Wodzisław i Powiat są jak
kura, która chodzi po polu i na szczęście teraz ma oczy i jest szansa, że dzióbnie ziarenko. Z jego punktu
widzenia chodziło o to, żeby na spotkaniach Subregionu w poprzednim przewodnictwie poklepywać się po
plecach,  może wypić  kawę  lub herbatę,  zamydlić  oczy i  powiedzieć  – tak, poprzemy Wodzisław w jego
staraniach. Tylko wtedy nic z tego nie wynikało. Stąd nie z dobrego serca, czy odruchów, ale z realizmu
myślenia o funduszach podjął  decyzję  o zmianie planu. Na spotkaniu o Drodze Południowej,  gdzie była
obecna  Burmistrz  Rydułtów  i  Starosta  dość  mocno  się  spięli  na  temat  dróg.  Postanowili,  że  spróbują
realizować  inaczej  obwodnicę  zewnętrzną  Miasta. Okazuje się,  że ten kierunek działania był słuszny, bo
dzisiaj  można powiedzieć,  że Urząd Marszałkowski  przekazał  mu pieniądze na koncepcję  programowo-
planistyczną drogi po stronie Miasta Wodzisław i Gminy Mszana, żeby uzupełnić projekt którego brakowało.
Projekt ten ma pozwolić skomunikować Powiat z autostradą A-1, bo jednak część ruchu przechodzi przez
Miasto Wodzisław – to jest 25 tys. samochodów dziennie na głównym węźle, na rondzie koło McDonalds'a.
Ten problem trzeba rozładować, bo inaczej wszyscy staną przy autostradzie, gdyż nikt nie przejedzie przez
Wodzisław i  wtedy żaden inwestor nie dojedzie do miast  i  gmin leżących na zachodzie.  Dlatego podjął
decyzję nie o odchudzeniu projektu, ale o przeprojektowaniu go. Po to miały miejsce wyjazdy i spotkania,
żeby GDDKiA zgodziła się zrobić kolejne skrzyżowanie na DK78, by można było zrobić w tym rejonie zwykły
wiadukt. W ten sposób Prezydent będzie rozpoczynał budowę drogi o znaczeniu subregionalnym, która ma
zabezpieczyć cały Subregion, ale finansowana będzie przez Miasto. Mógłby mieć o to pretensje, bo przecież
Powiat  do  tego nie  dołoży ani  złotówki,  bo  liderem projektu  i  beneficjentem jest  Miasto.  Wodzisław Śl.
zafundował sobie oczywiście dość pokaźną dotację, ale do tej dotacji musi dołożyć  12-13 mln z budżetu
Miasta, przy budżecie 90 mln. Budując taką drogę przyniesie korzyści wszystkim dookoła, choć wtedy nie
wyremontuje szkół i innych obiektów, nie zbuduje hali sportowej, czy basenu, bo podjął na początku kadencji
strategiczną decyzję, że ta droga będzie inwestycją kluczową w Mieście. A mógłby powiedzieć – niech się
inni martwią, przecież mieszkańcy w środku Miasta jakoś się poruszają, a z węzła autostrady do centrum



będzie tylko 3,5 km to do Wodzisławia jakoś się dojedzie, a niech się inni próbują przez Wodzisław przebić
do  Pszowa,  Rydułtów,  Lubomi.  Stąd  podjął  taką  decyzję  i  dzięki  staraniom  udało  się  uwolnić  środki
finansowe i wprowadzić inne projekty, przy czym – czego nie ukrywa i o co można mieć do niego pretensje –
w rozmowie ze Wicestarostą ustalili, że przecież nie są super finansistami i nie mają wiedzy w jednym palcu,
więc dlatego musi powstać zespół. Dlatego do zespołu tego zaproszono Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg, który na tym temacie się zna. Z kolei Prezydent z uwagi na to, że w Wodzisławiu nie ma żadnego
zarządu dróg oddelegował  do zespołu specjalistę  ds. pozyskiwania środków unijnych. Jest to pracownik
pozyskany ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych, który szkolił ludzi od Fudalego, czyli osoba znająca pewne
mechanizmy, która bierze telefon i dzwoni do Urzędu Marszałkowskiego, bezpośrednio kontaktuje się nawet
z Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego p. Bieńkowską i od ręki otrzymuje wszystkie informacje. Nikogo
lepszego  nie  mógł  oddelegować  do  tej  działalności  polegającej  na  analizowaniu  projektów.  Dlatego
Prezydent z Wicestarostą uznali, że osoby te będą jeździć do Rybnika, gdzie wszystkie zebrane projekty z
Raciborza, Rybnika, Jastrzębia, Żor itd. były poddawane ocenie. Prezydent miał telefony z pytaniami czy coś
bronić, jeżeli nie są spełnione wskaźniki i odpowiedział, że nie, nawet jeżeli by to było coż w Wodzisławiu,
nawet gdyby zagrożona była obwodnica wewnętrzna Miasta. Cały czas się obawiali, że jak ruszą konkursy to
będzie za dużo strat i dlatego ten zespół został powołany i bardzo się cieszy, że pracował. To było wiele
godzin pracy, wiele dni i nocy i  wyjazdów za tego typu programami. Podkreślił,  że wszyscy o wszystkim
wiedzieli.  Następnie  poinformował,  że  on  w  przeciwieństwie  do  większości  włodarzy  gmin  i  radnych
obecnych na sesji jest samorządowcem pierwszej kadencji, rozpoczął  pracę w urzędzie 5 grudnia 2006r.
Jednak  już  6  grudnia  odnalazł  notatkę  ze  spotkania  z  przedstawicielami  Subregionu  w  Urzędzie
Marszałkowskim.  Spotkanie  to  odbyło  się  13  października  2006r.,  na  którym  była  mowa o  konkretnych
krokach  łącznie  z  datami,  jakie  każdy  Subregion  musi  podjąć,  aby  wynegocjować  procedurę
pozakonkursową. Okazało się, że to samo miał na skrzynce e-mail, więc problemu ze zdobyciem tego nie
było. Poza tym, każdy kto wejdzie na stronę internetową województwa bez problemu przeczyta, że jest RPO
Silesia i uzyska wszystkie potrzebne informacje. Zwrócił uwagę, że on nie znając tematów, a dokumentacja
nowemu prezydentowi na pewno nie jest od razu w całości przekazywana, wiedział co, kiedy, gdzie i jak
wygląda. Wiedział od początku, że fundusze dla niego są ważne, bo Miasto w tej materii nie miało osiągnięć
w  ostatniej  kadencji.  Dlatego  dowiedział  się  jaka  jest  procedura  i  dla  niego  wyjazd  na  spotkanie  w
Subregionie już  w  styczniu  nie  był  zaskoczeniem,  wiedział  że  musi  tam być  i  pilnować  tego tematu,  a
jednocześnie stale się w tym zakresie doszkalać. Stąd wiele razy był w Katowicach, podobnie jak wiele osób
obecnych na tej sesji – wójtów i burmistrzów. Spotykali się w Katowicach, gdzie padały konkretne pytania i to
im  pozwoliło  dobrze przygotować  fiszki  projektowe i  jak  przyszedł  odpowiedni  moment,  te  fiszki  szybko
złożyć do Starostwa. W Katowicach padały m.in. pytania z Radlina – czy część rewitalizacji tych obiektów, o
których mowa w piśmie Pani Burmistrz nadaje się z działania 1.1.3. Odpowiedź była taka, że to zadanie nie
kwalifikuje się do tego działania, bo nie ma takiego charakteru. Prezydent tam się dowiedział niektórych
rzeczy na temat projektu, który chciał składać, więc wiedział jak go poprawiać, żeby nie został odrzucony w
Subregionie.  On tej  wiedzy nie dostał  zapakowanej  w teczkach wraz z  działającym świetnie wydziałem
pozyskiwania funduszy, bo takiego wydziału w tym urzędzie do 5 grudnia 2006r. nie było. Przedstawiając
pokrótce tą  sytuację,  uważa iż  gorzkie słowa,  które padły są  na pewno są  wynikiem emocji  i  to  emocji
zrozumiałych, bo każdy z włodarzy staje przed Radą Miasta czy Radą Gminy. Jednak słowa o „zielonym
stoliku”, o jakimś podziale, są słowami niesprawiedliwymi, nieprawdziwymi i obraźliwymi. Nie obraża się on
jako Mieczysław Kieca, ale są to słowa obraźliwe dla instytucji Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl., bo on wie
we własnym sumieniu i jego pracownicy ile wysiłku w to włożyli, żeby to wszystko razem z Wicestarostą
dopracować,  a praktycznie mogli przyjąć  dość często w administracji stosowaną zasadę – a niech pismo
sobie poleży 14 dni. Nie byłoby wówczas nic, bo w funduszach decyzje są podejmowane z minuty na minutę,
często muszą to być szybkie, jasne decyzje, takie są prawa funduszy, to nie jest ścieżka administracyjna. W
takich  okolicznościach  nie  należy  się  dziwić,  że  Prezydent,  czy  Wicestarosta  nie  dzwonili,  jeździli  i
zapraszali, bo to w interesie nas wszystkich jest pilnowanie takich spraw. Poruszony był temat innych gmin,
w  ramach innego  powiatu  –  Raciborskiego,  czy Rybnickiego.  Prezydent  nie  wie  skąd ta  wiedza  Wójta
Lubomi, bo jego wiedza jest inna. Dowiedział się do Prezydenta Raciborza jak to on się dowiedział o tym
jakie wybrał sobie projekty. Jeżeli prezydent miasta największego w powiecie dowiaduje się, że wybrał sobie
takie a nie inne projekty i na to przystaje, to nie ma już mowy o żadnych konsultacjach, czy demokracji. A
jeżeli Powiat Rybnicki stawiać za wzór czegoś silnego, to na Subregionie nie jest tajemnicą, że Prezydent
Fudali  cieszy  się  jak  jest  podział  środków,  że  Powiat  Rybnicki  oddaje  wszystko  do  Miasta  Rybnika,  a
Starosta może tylko powiedzieć, że tak jest, bo decyduje prawo silniejszego, więc o demokracji w tej sytuacji
też trudno mówić. Dodał, że może się nie zgadzać ze wszystkimi sprawami, czy z obiegiem dokumentów ze
Starostą, bo to jest normalna droga samorządowa, natomiast w temacie funduszy i przygotowania programu,
uważa że jak na tak szybkie tempo prac i to co się w trakcie działo, jak również biorąc pod uwagę ważny
interes sprawy, to zostały zachowane procedury konsultacji, jak najszersze. Według jego wiedzy nie został
odrzucony nikt kto przyszedł porozmawiać, bo zdarzały się sytuacje takie jak z Gminą Godów, że zanim ich
projekt trafił do Subregionu czy do Starosty, to Wójt Godowa rozmawiał w tym temacie z Prezydentem i pytał
o  możliwości  złożenia  projektu.  Więc  mechanizmy działania  były  znane,  a  program  subregionalny  jest
programem trudnym. A dziś w Powiecie dochodzi do kłótni, pokazuje się niezgodę, a może nawet wrzuca się



wodę na młyn w temacie likwidacji Powiatu Wodzisławskiego, bo niektórym byłoby najwygodniej, żeby na
kanwie tej sprawy doprowadzić do likwidacji Powiatu Wodzisławskiego, bo to przecież najlepiej zlikwidować
wszystko i ciążyć do jednego centralnego miasta. Dlatego, mimo emocji apeluje o trochę zdrowego rozsądku
u wszystkich. Jest trudno, jego Rada Miejska też  się pytała po przedstawieniu informacji  o pozyskanych
środkach, czemu największe miasto w regionie oddało fundusze, czemu tak został dokonany podział, czemu
Prezydent Wodzisławia nie jest tak twardy jak prezydent Rybnika i nie bierze wszystkiego. W związku z tym
Prezydent  poinformował,  że  na  początku  tej  kadencji  włodarze  gmin  na  spotkaniu  dotyczącym  Drogi
Południowej umówili się, iż działają razem, że każdy coś musi odpuścić, ale wtedy jest szansa że może za 4-
5 lat coś razem osiągną. Okazuje się, że ta droga ma jakąś przyszłość. Jeżeli ktoś chce burzyć, to niech
burzy, ale niech później to samo powie przed swoją Radą i niech za to odpowie przed wyborcami.
 
 
Ad. 6
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Organizacyjno-
Prawnej do pisma Rady Miejskiej w Radlinie.
 
 
Przewodnicz ący Komisji Organizacyjno-Prawnej p. J. Żywina poinformował, że na ostatnim posiedzeniu
w dniu 23 maja 2007r. Komisja na zlecenie Przewodniczącego Rady Powiatu zajmowała się pismem Rady
Miejskiej  w  Radlinie,  w  którym  to  Rada  Miejska  wyraża  swoją  dezaprobatę  wobec  działań  Starosty
Wodzisławskiego w związku z podziałem środków z Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Komisja wysłuchała w tym względzie opinii radcy prawnego, który
opinię  przygotował  na  zlecenie  Przewodniczącego  Rady  Powiatu.  Komisja  Organizacyjno-Prawna  po
dokonaniu analizy treści tego pisma i przeprowadzonej dyskusji postanowiła wystąpić do Przewodniczącego
Rady Powiatu, aby zwrócił się on do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radlinie o uzupełnienie złożonego
pisma.  Komisja  uważa  bowiem,  że  nie  może  na  podstawie  tak  krótkiej  treści  dojść  do  wniosku  czy
wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Radlinie nosi  znamiona skargi,  bo tylko wtedy Komisja
Organizacyjno-Prawna mogłaby się tym zagadnieniem zajmować. Komisja nie zajmuje się prawidłowością
decyzji i podziałem środków, a stara się być w tej sprawie bezstronna i jej zadaniem jest tylko rozpatrzenie
skargi. Ponieważ nie wiadomo czy to jest skarga, czy też tylko przedstawienie stanowiska Rady Miejskiej w
Radlinie na temat niewłaściwego według tej Rady podziału środków w ramach RPO. Poza tym z pisma nie
wynika na czyje konkretne działania Rada Miejska w Radlinie wyraża swoją dezaprobatę. Wprawdzie jest
napisane, że na działania Starosty, ale jak to było przedstawiane, Starosta nie brał udziału w tymże podziale
środków lub brał w o wiele mniejszym stopniu niż Wicestarosta, a według Komisji i posiadanych przez nią
informacji te środki nie były dzielone przez Powiat, tylko wnioski były składane za pośrednictwem Powiatu.
Mając ten całokształt okoliczności na uwadze Komisja zwraca się do Przewodniczącego Rady Powiatu o
wystosowanie  pisma  do  Rady  Miejskiej  w  Radlinie.  Po  uzyskaniu  dodatkowych  informacji  Komisja  na
posiedzeniu czerwcowym wypracuje i przedstawi Radzie Powiatu stanowisko w przedmiotowej sprawie. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  E. Wala  stwierdził,  że skoro nie ma głosów sprzeciwu,  to  czuje się
upoważniony, aby wniosek Komisji Organizacyjno-Prawnej w imieniu Rady Powiatu zrealizować i zwrócić się
z tymi pytaniami do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Radlinie. Po uzyskaniu dodatkowych informacji
przekaże sprawę ponownie do Komisji Organizacyjno-Prawnej, którą poprosi o przygotowanie stanowiska
stosownie do uzyskanej odpowiedzi.
 
 
 
Ad. 7
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że na sali obecni są przedstawiciele organizacji
związkowych działających przy  ZOZ w Wodzisławiu  Śl.  i  ZOZ w Rydułtowach,  którym udzieli  głosu,  po
przedstawieniu informacji przez Wicestarostę Powiatu. 
 
Wicestarosta  Powiatu  p.  T.  Skatuła  przedstawił  informację  o  przebiegu prac  nad projektem  koncepcji
funkcjonowania szpitali w Powiecie. Powiedział, że z pewnością temat ten budzi niepokój u wszystkich już od
dłuższego czasu. Zarząd Powiatu nie może stać obojętnie obok tego co dzisiaj dzieje się w służbie zdrowia,
dlatego też postanowił powołać zespół roboczy, a stało się to 8 marca br. aby rozpocząć działania mające
poprawić funkcjonowanie służby zdrowia w naszym powiecie. W tym dniu do zespołu roboczego powołani
zostali: Damian Majcherek - Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Iwona Koczy - Naczelnik Wydziału Zdrowia i



Polityki Społecznej, Bożena Capek - Dyrektor ZOZ w Rydułtowach, Eugeniusz Klapuch - Dyrektor ZOZ w
Wodzisławiu  Śl.,  Stanisław  Małecki  -  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej,  Henryk
Wojtaszek - p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa w ZOZ w Wodzisławiu Śl., Andrzej Kosteczko - Z-ca Dyrektora ds.
lecznictwa w ZOZ w Rydułtowach, a także Wicestarosta jako koordynator pracy tego zespołu. W posiedzeniu
tym  uczestniczył  również  mec.  Arkadiusz  Marecki,  który  przedstawił  szczegółowo  możliwe  koncepcje
połączenia obu ZOZ-ów, wynikające z uregulowań przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wraz z
niezbędnymi  procedurami  do  przeprowadzenia  tych  koncepcji.  Wskazał,  że  połączenie  może  nastąpić
poprzez przejęcie jednego zakładu przez drugi, polegające na przeniesieniu całego mienia jednego zakładu
na drugi zakład lub przez połączenie polegające na utworzeniu nowego zakładu. Również na posiedzeniu
tym  dyrektorzy  obu  ZOZ-ów  zostali  zobowiązani  do  przygotowania  pełnej  informacji  na  temat  swoich
zakładów w terminie do 30 kwietnia br. Materiały te zostały przez dyrektorów przygotowane, ale pojawił się
problem – któż ma opracowywać tą koncepcję połączenia szpitali, bo było to zrozumiałe, iż dla dyrektorów
obu ZOZ-ów uczestnictwo w tych pracach było niezręczne i zapewne w tym zakresie udzieliliby odpowiedzi
odmownej. W związku z tym w zespole pracowały pozostałe osoby do niego powołane, które mogły patrzeć
trochę na to z zewnątrz.  Rozpatrywano różne aspekty i możliwości funkcjonowania ZOZ-ów, a najwięcej
pozytywnych argumentów znalazło się w zakresie połączenia jednego ZOZ-u w drugi ZOZ. Były to aspekty
m.in. takie, że jeden duży, powiatowy ZOZ powinien mieć większe szanse na włączenie do krajowej sieci
szpitali, niż dwa mniejsze, znajdujące się w niewielkiej odległości od siebie, w sąsiedztwie dużych szpitali
wojewódzkich  z  szerokim  zakresem  świadczonych  usług.  Połączenie  tych  ZOZ-ów w  jeden  zakład  nie
pociąga za sobą negatywnych skutków dla pacjentów, a wręcz przeciwnie – winien poprawie ulec dostęp
pacjentów do usług medycznych, bo świadczenia zdrowotne będą nadal udzielane tej samej grupie ludności,
bez istotnego ograniczenia ich dostępności,  warunków oraz jakości. Do korzyści płynących z połączenia
szpitali zaliczyć należy zwartą, jednorodną strukturę organizacyjną i jednolity sposób zarządzania wszystkimi
jednostkami, co daje możliwość stworzenia spójnego systemu opieki zdrowotnej w szpitalach. Ograniczenie
zaś kosztów osobowych w administracji, zespolenie jednorodnych komórek organizacyjnych spowoduje co
prawda częściową redukcję zatrudnienia, ale z drugiej strony umożliwi ona wyrównanie stawek personelu w
obu szpitalach. To, że świadczenia zdrowotne kontraktowane będą z NFZ przez jeden podmiot winno dać
możliwość  wynegocjowania  lepszych  warunków  kontraktu,  bez  konkurencji  na  terenie  Powiatu  oraz
umocnienie pozycji nowopowstałego zakładu. Kolejnym pozytywnym aspektem jest racjonalne i pełniejsze
wykorzystanie posiadanych urządzeń i aparatury medycznej oraz poprawa wskaźników wykorzystania łóżek,
korzystniejsze  warunki  przy  realizacji  zamówień  publicznych,  racjonalne  wykorzystanie  kadry  oraz
infrastruktury technicznej. To wszystko przemawiało za tym, by jednak zdecydować się na połączenie dwóch
zakładów w jeden. Oczywiście są również aspekty negatywne połączenia ZOZ-ów jak chociażby niepokój,
niechęć, protesty wśród personelu związane z połączeniem, obawa, strach przed utratą pracy, stanowisk,
zmiany w zasadach działania, przewidywania zwiększonego obciążenia pracą. Jednak trzeba iść do przodu i
Zarząd  chce  uniknąć  tego  co  może  być  najgorsze  -  by  nie  został  zlikwidowany jeden  ze  szpitali  dziś
funkcjonujących, a więc by nie było utraconych tyle miejsc pracy. Stąd powstał projekt koncepcji dotyczący
połączenia SP ZOZ w Rydułtowach z SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. w jeden, samodzielny publiczny zakład
opieki  zdrowotnej  p.n.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu  Śl.”  z  siedzibą  w
Wodzisławiu. Ten projekt koncepcji funkcjonowania szpitali  w Powiecie Wodzisławskim po dość  wnikliwej
analizie  powstał  w  takiej  strukturze  i  w  takim  zakresie,  by  zadaniem  zespołu  mógł  zostać  przyjęty  do
akceptacji  przez pracowników obu szpitali.  To dlatego tylko w roku 2007 przewiduje się  w tym projekcie
zmianę  schematu  organizacyjnego  i  reorganizację  komórek  organizacyjno-technicznych  z  zachowaniem
dotychczasowego  statusu  działalności  medycznej.  Schemat  organizacyjny  będzie  podobny  do  każdego
schematu dziś funkcjonującego, poza tym najważniejszym, że będzie jeden dyrektor. Po wielu spotkaniach
padały pytania - co z załogą i ile pracowników utraci miejsca pracy. Na samym początku Wicestarosta nie
chciał się  wypowiadać  na ten temat,  chcąc to zostawić  w gestii  nowego kierownictwa. Życzenie jednak,
głównie  związkowców,  było  takie,  by  o  tym  także  głośno  mówić.  Można  więc  tylko  określić  liczbę
szacunkową, która może ulec redukcji w związku z połączeniem jednostek organizacyjnych. Zespół przyjął,
iż  w  obu  strukturach  administracyjnych  połączonych  zakładów  redukcja  obejmować  będzie  około  48
stanowisk. Pytano jak to będzie wyglądało w poszczególnych działach, więc określono to w następujący
sposób: Dział Księgowości po połączeniu liczyłby 21 pracowników, dziś łącznie pracuje 29; Dział Kadr i Płac
po połączeniu liczyłby 7 pracowników, dziś jest 10; Dział Organizacji i Nadzoru po połączeniu będzie liczył 8
pracowników,  dziś  łącznie  jest  ich  12;  w  Dziale  Analizy  i  Statystyki  Medycznej  po  połączeniu  będzie  6
pracowników, dziś jest 8; Dział Żywienia po połączeniu będzie miał 26 pracowników, obecnie jest 39; Dział
Techniczny po połączeniu będzie liczył 63 pracowników, dziś jest ich 75; Sekcja Informatyki po połączeniu
będzie  mieć  2  pracowników,  których  aktualnie  jest  4;  w  kancelarii  i  bibliotece  po  połączeniu  będzie  3
pracowników, aktualnie jest ich 5; w aptece po połączeniu pracować będzie 9 pracowników, a obecnie jest
ich 11. Na rok 2007 to byłyby wszystkie tego rodzaju zmiany.  Wicestarosta powiedział,  że bardzo długo
zastanawiał się co zrobić  z organizacją  oddziałów szpitalnych na lata następne. Najpierw przygotowywał
wersje do 2012 r., ale po spotkaniach w roboczych odstąpił od takiej koncepcji nie mając podstawowych
danych, dlatego przyjął reorganizację oddziałów szpitalnych tylko w 2008 r. Polegać miałaby ona na m.in.
przekształceniu  Oddziału  Wewnętrznego  II  w  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  w  oddział  o  charakterze  opieki



długoterminowej. Jest to uzasadnione tym, że obecnie Oddział ten liczy 57 łóżek, zatrudnia doskonałą kadrę
10 lekarzy, 27 pielęgniarek, jednak patrząc w perspektywie lat przyszłych, a dokładnie roku 2012 wszystkie
te  oddziały  winny  spełniać  wymogi  obowiązujących  nowych  przepisów.  Obecnie  brak  w  tym  budynku
właściwego  zaplecza  diagnostycznego,  laboratorium  analitycznego,  rentgena,  możliwości  dostępu  na
miejscu do konsultacji specjalistycznych, w tym również akcji ratunkowej, co przekonało członków zespołu,
że podjęcie tej decyzji jest słuszne, gdyż stworzenie z tej placówki oddziału leczniczo – opiekuńczego nie
wymaga takiej dobrej bazy. Wicestarosta nie ukrywa, że nie mówił co z Oddziałem Wewnętrznym aktualnie
funkcjonującym i to było punktem zapalnym w dalszych działaniach, o których później wspomni. Dlatego na
dzień dzisiejszy jako koordynator zespołu uszczegółowił to przekształcenie w ten sposób, że będzie ono
dotyczyć  Oddziału  Wewnętrznego  w  oddział  o  charakterze  opieki  długoterminowej,  przenosząc
równocześnie Oddział Wewnętrzny II w nowe miejsce, zachowując dotychczasową liczbę łóżek. Taka była
potrzeba i wola tych, którzy tam dziś pracują z ordynatorem Barteczko na czele i tą wolę uszanował zespół,
który zmiany tej dokonał. Drugim działaniem ma być  likwidacja Oddziału Otolaryngologicznego w ZOZ w
Rydułtowach.  Uzasadnienie  jest  chyba  dość  proste,  bo  podyktowane  jest  niskim,  54%  wskaźnikiem
wykorzystania tak niewielkiego oddziału, bo obejmującego 14 łóżek. Liczba pacjentów leczonych przez ten
oddział  w  powiecie  wodzisławskim  jest  prawie  3  razy  niższa  niż  w  województwie  śląskim,  a  według
przewidywań  dotyczących  zapotrzebowania  na  łóżka  otolaryngologiczne  w  roku  2012  wynika,  iż
zapotrzebowanie  to  ma  jeszcze  znacznie  zmaleć.  To  właśnie  pozwoliło  podjąć  taką  decyzję,  mając  w
perspektywie możliwość pozyskania tych pomieszczeń dla poprawy funkcjonalności w innych oddziałach, a
jednym z nich winien być  zadaniem zespołu Oddział Ginekologiczno–Położniczy w ZOZ w Rydułtowach.
Wicestarosta uważa, iż nadszedł czas, by ten Oddział stał się bardziej przyjazny matce i dziecku, w związku
z czym urządzenie pokoi 2-3 osobowych z węzłem sanitarnym dla położnic i przygotowanie specjalnej sali
do porodów rodzinnych jest wyjściem naprzeciw dzisiejszym czasom i poprawie funkcjonowania nie tylko
tego  Oddziału,  ale  także  samopoczucia  tych,  którzy  z  tego  Oddziału  korzystają.  W  związku  z  tym,
niezrozumiałe dla niego jest oświadczenie, czy zażalenie, które wpłynęło w dniu dzisiejszym do Starosty
Powiatu. Jest to pismo personelu lekarskiego oraz średniego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Traktu
Porodowego ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. Zacytował jego fragment: „Opierając się na projekcie reorganizacji
szpitala w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. zaproponowanych przez Starostwo Powiatowe sprzeciwiamy się
łączeniu  placówek.  Przewidywana  modernizacja  Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego  w  Rydułtowach
wzbudza nasz niepokój  i  obawy przed zaniedbaniem, a w dalszej  konieczności  przed likwidacją  dobrze
prosperującego,  przynoszącego  zyski  Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego  i  Traktu  Porodowego  w
Wodzisławiu Śl.”. Wicestarosta stwierdził, że nie można odnosić się do tego w ten sposób, kiedy są starania
żeby coś  poprawić  w drugim szpitalu. Następnie powiedział, że ostatnią  planowaną  modernizacją  byłaby
modernizacja Oddziału Rehabilitacji  w ZOZ w Wodzisławiu  Śl.  poprzez adaptację  pomieszczeń  po  byłej
pralni.  Jego zdaniem zwiększenie  kubatury dotychczas funkcjonującego Oddziału pozwoli  na stworzenie
większej  bazy  fizykoterapeutycznej,  niezbędnej  do  prawidłowego  funkcjonowania  tego  Oddziału,  bo  w
ostatnich  latach wskaźnik  procentowy wykorzystania  tych  łóżek  ma tendencje  wzrostową,  popyt  zaś  na
opiekę  długoterminową  tam będzie  stale  wzrastał  i  nie  jest  tajemnicą,  że  chociażby w Wodzisławiu  na
planowaną hospitalizację na tym Oddziale czeka się ponad 290 dni. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósłby
około 150-180 tys. zł. i Powiat jest w stanie ponieść taki koszt. Co do lat 2009-2012 zespół dokonał zapisu, iż
kontynuacja  reorganizacji  oddziałów  szpitalnych  zależeć  będzie  od  sprawności  kierownictwa,
wypracowanych zysków i sytuacji ekonomicznej zakładu oraz możliwości finansowych Powiatu. Wicestarosta
zaznaczył, że jest to już projekt koncepcji zaakceptowany przez cały zespół, a droga do tego consensusu też
nie była łatwa, bo po podpisaniu pierwszej fazy tego projektu, bez jednoznacznego określenia co dalej z
Oddziałem  Wewnętrznym,  ale  po  podpisaniu  go  przez wszystkich  członków zespołu  wyszedł  z  tym  na
zewnątrz  przedstawiając  związkom  zawodowym  jako wypracowaną  koncepcję  zespołu.  Wicestarosta  ze
zdziwieniem przyjął to, że 21 maja br. Dyrektor p. E. Klapuch zdecydował się na zmianę zdania i wykreślił
swój podpis spod koncepcji. Ale już w dniu 25 maja, po kolejnych spotkaniach, po przeprowadzonej korekcie
związanej  m.in.  z  wysłuchaniem  wielu  pracowników  służby  zdrowia,  w  tym  ordynatora  Barteczki,
pracowników dzisiaj strajkującego szpitala, związków zawodowych doszło do podpisania przez cały zespół
projektu  koncepcji  funkcjonowania  szpitali,  który  jest  pewnym  consensusem  i  zdaniem  tych,  którzy
uczestniczyli  w  tych  konkretnych  rozmowach  jest  projektem  możliwym  do  przyjęcia.  Wracając  do
przedstawienia  informacji  na  temat  przebiegu  prac  zespołu  powiedział,  że  w  dniu  11  maja  odbyło  się
spotkanie ze związkami zawodowymi działającymi przy ZOZ w Rydułtowach, 14 maja odbyło się spotkanie z
Przewodniczącymi  Rad  Społecznych  ZOZ-ów w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu  Śl.,  a  17  maja  odbyło  się
spotkanie  ze  związkami  zawodowymi  działającymi  przy  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  Związki  zawodowe
działające przy ZOZ w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. do dnia dzisiejszego nie wydały opinii pisemnej w
tym zakresie. W dniu 21 maja odbyło się spotkanie z p. Danutą Piechą - Kierownikiem Delegatury Śląskiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym m.in. omówiono sprawy ewentualnego kontraktu dla
nowego ZOZ-u. Kierownik p. D. Piecha poparła planowane działania twierdząc, że jest to konieczne, aby
zachować  działalność  dwóch  szpitali.  To  także przekonało  Wicestarostę  w  tym,  że  warto  bronić  tego
stanowiska i tej wizji, o której w tej chwili mówi. W dniu 23 maja odbyło się spotkanie z częścią strajkujących
lekarzy  w  ZOZ-ie  w  Wodzisławiu  Śl.  Natomiast  w  dniu  20  maja  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu



przedstawiony  został  projekt  uchwały  w  sprawie  połączenia  ZOZ-ów,  który  został  przekazany  do
zaopiniowania Wojewodzie Śląskiemu. W dniu 28 maja Wicestarosta spotkał się z Radą Społeczną ZOZ-u w
Rydułtowach, przy udziale prawie wszystkich związków zawodowych. Podkreślił, że rozmowy były trudne,
ale po długiej  dyskusji  Rada Społeczna jednogłośnie przegłosowała uchwałę  o  koncepcji  połączenia SP
ZOZ-ów w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. w jeden SP ZOZ p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i
Wodzisławiu Śl.”. W dniu 30 maja Wicestarosta był razem z Naczelnik Wydziału Zdrowia w Katowicach na
spotkaniu  z  Dyrektorem  Śląskiego  Oddziału  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  p.  Markiem  Szewczykiem.
Wicestarosta poinformował, iż Dyrektor popiera przedstawiony mu projekt koncepcji połączenia szpitali, a co
najważniejsze gwarantuje, że kontrakt, o który wystąpi nowy już zakład nie będzie niższy w stosunku do
możliwości  podpisania  kontraktu  przez  pojedyncze  zakłady.  Dyrektor  stwierdził  również,  że  nie  widzi
problemów, aczkolwiek musi tą sprawę jeszcze przedyskutować, jeżeli chodzi o czas w którym nowy ZOZ
mógłby przystąpić do kontraktu. Zarząd chciałby, żeby do tego kontraktu występować już w tym roku, czyli z
początkiem października, ale aby do tego mogło dojść nowy ZOZ musi mieć osobowość prawną i tu powstał
problem – jeżeli w czerwcu Rada Powiatu nie podejmie w tym zakresie stosownej uchwały, to podpisanie
kontraktu będzie niemożliwe, gdyż  zakłady dzisiaj  funkcjonujące muszą  jeszcze oddzielnie funkcjonować
przez trzy miesiące,  dopiero  po  tym  czasie  może  nastąpić  to  połączenie  prawne  i  nowy ZOZ uzyskać
właściwy status. Wicestarosta poinformował także, iż Dyrektor p. M. Szewczyk zapewnił, że udzieli gwarancji
pisemnej  w  zakresie  kontraktowania  i  odpowie  na wszystkie  niepokojące pytania.  Dlatego Wicestarosta
zwrócił się również do Dyrektorów obu szpitali, aby takie pytania sporządzili, bo zostaną one skierowane do
Dyrektora Szewczyka. Równocześnie odbyły się inne spotkania, jak np. z włodarzami miast, z niektórymi
radnymi, z lekarzami i ordynatorami. Przedstawiony dokument to jest projekt koncepcji. Jest tak nazwany
celowo, by nie był do tego stopnia wiążący, że musi ściśle być przestrzegany, czy realizowany przez ten
nowy zakład.  Jeżeli  będą  inne możliwe  formy funkcjonowania  szpitali,  które przyniosą  lepsze efekty,  to
decyzje w tym zakresie zostaną w gestii nowego kierownictwa. Przedstawiony projekt jest może ubogi w
szczegóły, ale każdy szczegół niestety będzie podrażniał strony przy szukaniu consensusu. Zwrócił uwagę,
iż trudno podawać jakiekolwiek szczegóły dotyczące tej koncepcji w odniesieniu do lat 2009-2012 skoro nikt
dzisiaj nie wie i nie potrafi odpowiedzieć jaka będzie wysokość kontraktu. Dodał, że konsultacje dalej trwają,
w dniu 11 czerwca ma odbyć się spotkanie z Radą Społeczną ZOZ w Wodzisławiu, a opinia jaka tam padnie
będzie wiążąca. Na zakończenie wyraził przekonanie, że związki zawodowe ZOZ-ów będą dalej otwarte na
dyskusje i rozmowy w tym zakresie.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował  Radę,  że  również  do  niego  wpłynęło  pismo
pracowników  Oddziału  Ginekologiczno-Połozniczego  ZOZ-u  w  Wodzisławiu  o  tej  samej  treści  jak
Wicestarosta przedstawiał. Przewodniczący skierował je do wiadomości wszystkich komisji. Poinformował
także,  iż  w  dniu  poprzednim  na  zaproszenie  organizacji  związkowych  działających  w  obydwu ZOZ-ach
uczestniczył  w  spotkaniu  z  nimi,  o  czym  powiadomił  także  Zarząd  Powiatu.  W  wyniku  rozmów  tam
prowadzonych organizacje związkowe wyraziły chęć uczestniczenia w dzisiejszej sesji, jak również zabrania
głosu. Efektem tego spotkania również jest ustalenie, że jeżeli  Rada otrzyma projekt uchwały w sprawie
połączenia  szpitali,  to  Przewodniczący  skieruje  go  do  wszystkich  komisji.  W  związku  z  tym  poprosił
przewodniczących tych komisji, aby zawiadomili organizacje związkowe o terminie i godzinie posiedzenia
danej  komisji  w  przypadku ewentualnego  rozpatrywaniu  tego projektu  uchwały.  Następnie udzielił  głosu
przedstawicielom organizacji związkowych.
 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Przewodnicz ący Koła Terenowego Ogólnopolskiego Zwi ązku Zawodowego Lekarzy przy SP ZOZ w
Wodzisławiu  Śl.  p.  M.  Dragon  powiedział,  że  jest  lekarzem  internistą,  zastępcą  ordynatora  Oddziału
Wewnętrznego I w ZOZ w Wodzisławiu Śl. Poinformował, że w dniu 17 maja na spotkaniu z Wicestarostą
Powiatu p. T. Skatułą oraz Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu p. D. Majcherkiem zostali zapoznani z
projektem  koncepcji  funkcjonowania  szpitali  w  Powiecie  Wodzisławskim.  Przykro  mu,  że  tak  późno
przedstawiono im koncepcję, którą chce się wdrożyć w najbliższym czasie, zwłaszcza koncepcję, która jest
oparta o przesłanki ustawy o sieci szpitali, która jeszcze nie istnieje i nie wpłynęła do sejmu. Przykro mu
również, że sprawy już tak daleko zaszły, a dotyczą one pracowników największego publicznego zakładu
pracy na terenie Miasta Wodzisławia Śl.  I  ci pracownicy informowani są praktycznie na samym końcu, a
wcześniej dowiadują się o tym media. Dziwi również bardzo duży pośpiech ze strony Zarządu Powiatu w
sprawie która jest bardzo drażliwa, a która wymaga dogłębnej analizy, przemyśleń, a także przedstawienia
konkretnych zysków i strat ekonomicznych oraz społecznych. Najwięcej emocji i uwag zwłaszcza z jego
strony, na tamtym spotkaniu wzbudził punkt dotyczący likwidacji Oddziału Wewnętrznego II i przekształcenia
go w oddział o charakterze opieki długoterminowej. Mówi to jako lekarz praktyk – dzisiaj, kiedy na terenie
Miasta Wodzisławia Śl. funkcjonują dwa oddziały wewnętrzne są dni, kiedy muszą odmawiać przyjęcia na
oddział  chorym  ze  skierowaniem.  W  miesiącach  jesienno-zimowych  sytuacje  takie  zdarzają  się  bardzo
często.  Swoje  obawy  i  wątpliwości  przedstawił  Wicestaroście  na  tamtym  spotkaniu,  bo  to  lekarze  i



pielęgniarki przyjmują wówczas od pacjentów inwektywy, obelgi, a nierzadko obraźliwe słowa, jeśli muszą im
tłumaczyć, że nie ma miejsc i trzeba przyjąć chorych z poważniejszymi schorzeniami. Zmniejszenie liczby
łóżek internistycznych ten proceder tylko nasili. Dziwi go również fakt, że chce się likwidować łóżka, gdy z
wyliczenia  ministerstwa  zdrowia  dostępnych  na  stronach  internetowych  wynika,  że  do  2012  r.  w
województwie  śląskim  deficyt  łóżek  internistycznych będzie  wynosił  ponad 600,  natomiast  w  niektórych
opracowaniach  ta  liczba dochodzi  nawet  do  1800.  Kilka  dni  temu otrzymali  od  Zarządu Powiatu  nową
„wzbogaconą” koncepcję, w której zapisano, że Oddział Wewnętrzny II będzie przeniesiony w nowe miejsce,
zachowując  dotychczasową  liczbę  łóżek.  P.  M.  Dragon  nadmienił,  że  w  pierwszej  koncepcji,  którą
przedstawiono  im  17  maja  tego  zapisu  nie  było.  Nie  wie  dlaczego  tak  się  stało,  chyba  zostało  to
podyktowane  tym,  żeby  pracowników  trochę  uspokoić.  Ma  pytanie  do  twórców  tej  koncepcji  –  gdzie
przenieść  57 łóżkowy oddział, w jakie miejsce w szpitalu, gdzie obecnie funkcjonują wszystkie oddziały?
Rodzi się kolejne pytanie – kto sfinansuje przeniesienie tego oddziału? Zwracając sie do radnych stwierdził,
że nie muszą znać się na szczegółach służby zdrowia, ale być może w niedługim czasie będą podejmować
decyzję co do połączenia, ale oddziały szpitalne to nie są klocki lego, które można przenieść  do innego
pokoju i tworzyć nową budowlę. Zastanawia się czy radni będą mieli odwagę, jeżeli ta koncepcja zostanie
przegłosowana,  powiedzieć  swoim wyborcom, którzy obdarzyli  ich  zaufaniem, że  ograniczony został  im
dostęp do świadczeń zdrowotnych. Ten problem ma jeszcze drugi aspekt i to aspekt ekonomiczny. Jeżeli
spadnie liczba łóżek w Wodzisławiu Śl., to pacjenci z pogranicznych gmin Powiatu będą korzystać z usług
sąsiednich szpitali – Jastrzębia, Raciborza, czy Rybnika, bo który pacjent z Suminy czy Lysek pojedzie na
internę do Wodzisławia, jak będzie miał bliżej do Rybnika czy Raciborza, lub który to pacjent z Godowa lub
Gołkowic będzie korzystać z interny Rydułtów, jak bliżej będzie miał do Jastrzębia. Będzie się to wiązało ze
zmniejszeniem liczby pacjentów, a tym samym ilością środków z NFZ. Stwierdził, że może ktoś zarzucić mu,
że jest zapis w koncepcji o utworzeniu tego oddziału więc nie ma problemu, on jednak taki problem widzi.
Jeszcze raz chciałby zaakcentować  – papier jest cierpliwy i można wszystko zapisać,  ale po raz kolejny
zadaje pytanie – kto za to zapłaci, za stworzenie 57 łóżkowego oddziału? W przedstawionej koncepcji przez
Zarząd Powiatu tego nie wyczytał. Powiedział, że przeżył już połączenie dwóch oddziałów wewnętrznych w
Wodzisławiu Śl. po likwidacji oddziału zakaźnego, a miało to miejsce w 2005 r. Wówczas też były zapisy,
których nie zrealizowano do dziś  np. o zakupie aparatu rentgenowskiego i  stworzeniu takiej pracowni na
terenie  Oddziału  Wewnętrznego  I.  Była  tu  przedstawiona  koncepcja  i  powód,  dla  jakiego  Oddział
Wewnętrzny II miałby być zlikwidowany, podano m.in. brak pracowni rentgenowskiej. Poinformował, że na
terenie Wodzisławia Śl. żaden oddział wewnętrzny nie posiada takiego aparatu i również jak wiadomo ze
struktury ZOZ-u w Rydułtowach tamtejsze oddziały internistyczne również nie mają bezpośredniego dostępu
do takich aparatów. W 2005r. zlikwidowano już 15 łóżek internistycznych, chociaż było zapisane zachowanie
dotychczasowej liczby miejsc na oddziałach wewnętrznych i tak to było przedstawiane na Radzie Społecznej
szpitala. Powiedział,  że szpital  to nie jest fabryka rowerów, gdzie w ciągu miesiąca można zmienić  profil
produkcji.  Trzeba  zrozumieć  nieufność  pracowników  ZOZ-ów  w  stosunku  do  zapisów  i  tylko  zapisów.
Przedstawiona  koncepcja  Zarządu  Powiatu  nie  pokazuje  źródła  sfinansowania  tego  ogromnego
przedsięwzięcia i zastanawia się czy przy i tak mizernym finansowaniu służby zdrowia przez NFZ koszty
połączenia szpitali i ich restrukturyzacji miałyby spocząć na barkach personelu obydwu ZOZ-ów kosztem ich
zarobków i kolejnych wyrzeczeń. Wydaje mu się, że nie jest jeszcze w tak sędziwym wieku niepodatnym na
zmiany i  reformy,  a żeby nie być  posądzonym o brak elastyczności  uważa,  że należy restrukturyzować
szpitale w Powiecie i  może powiedzieć  za pracowników ZOZ-u w Wodzisławiu Śl.,  że od kilku lat się  to
dzieje, a może i  tak za dużo. Przykładem tego jest zdobycie wysiłkiem wszystkich prawie pracowników,
począwszy  od  dyrekcji  przez  lekarzy,  pielęgniarki,  salowe,  pracowników  technicznych  certyfikatu  ISO.
Zwrócił  uwagę,  że  w  sytuacji  kiedy  obydwa  szpitale  zostaną  połączone,  to  automatycznie,  zgodnie  z
regułami,  certyfikat ten zostanie utracony.  Ponownie podkreślił,  że nie jest na tyle sędziwy żeby nie był
gotowy na  reformy,  ale  wydaje  mu się,  iż  wszelkie  reformy trzeba  przeprowadzać  w  oparciu  o  analizy
kosztów, źródła finansowania i kosztów społecznych, przy współdziałaniu jak najszerszego grona doradców,
również  tych praktyków z obydwu ZOZ-ów. Nie może odbywać  się  to  na podstawie pobożnych życzeń,
przedstawieniu kilku tabel i powiedzeniu, że to zadanie spadnie na przyszłą  dyrekcję.  Stwierdził, że jego
zdaniem nie jest to projekt koncepcji, a tylko tezy do projektu, dlatego zwraca się do Zarządu, jak również do
radnych  żeby  dostrzegli,  iż  problem  restrukturyzacji  to  nie  jest  problem  polegający  na  tym  ilu  będzie
dyrektorów i jaka będzie struktura organizacyjna, tylko jest to o wiele poważniejszy problem, a w dzisiejszych
czasach głównie problem finansowy. Zwracając się do radnych jako obdarzonych społecznym zaufaniem,
którzy  będą  niedługo  podejmować  decyzję  w  sprawie  reformy  służby  zdrowia  na  terenie  Powiatu
Wodzisławskiego  –  zaapelował,  aby  nie  spieszyli  się  z  decyzją,  aby  wszyscy  wspólnie  domagali  się
konkretnych wyliczeń finansowych, kosztorysów i analiz, żeby przypadkiem decyzja Rady nie przyczyniła się
do tego, że na terenie Powiatu Wodzisławskiego powstanie jeden wielki szpital i w niedługim czasie podzieli
los szpitala w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Przedstawiciel  Koła  Terenowego  Ogólnopolskiego  Zwi ązku  Zawodowego  Lekarzy  przy  ZOZ  w
Wodzisławiu Śl.  p.  Z. Barteczko  powiedział,  że związki zawodowe poprosiły go, aby wyjaśnił  na jakiej
zasadzie działa oddział opiekuńczo-leczniczy, ponieważ w tym projekcie jest zapisane, że powstanie taki



oddział w ramach przyszłego szpitala. Stwierdził,  że jako lekarz internista ma do czynienia z przewlekle
chorymi, jak również z pacjentami, którzy trafiają na jego oddział z zakładu opiekuńczo-leczniczego. To są
chorzy,  którzy  wymagają  długotrwałego  pobytu,  wymagają  stosowania  mnóstwa  leków,  czasem  bardzo
drogich, a NFZ płaci w tym zakresie około 45 zł.  na osobodzień.  Z kolei na pacjenta leczonego np. na
oddziale internistycznym z błahych powodów, czy na wydziale wewnętrznym dostaje się około 700 zł., a
przebywa on 6-7 dni. Poinformował,  że zadzwonił dziś  do Kierownik Oddziału dla Przewlekle Chorych w
Rybniku pytając jak u nich wygląda funkcjonowanie Oddziału i jak ten Oddział bilansuje. Uzyskał odpowiedź,
że Oddział nie bilansuje, tylko dołuje, jest na minusie i przynosi straty. Bierze się to stąd, że ci pacjenci tam
leżący często  chorują  i  trzeba im  ordynować  leki,  które  obciążają  bezpośrednio szpital.  Inaczej  jest  na
oddziale opiekuńczo – leczniczym, który jest prywatny, gdzie w sytuacji gdy pacjent jest w takim stanie, że
wymagałby podawania dodatkowych leków, wzywa się lekarza, który się tym oddziałem opiekuje, lub wzywa
się pogotowie i ten pacjent trafia na ostry dyżur internistyczny, a tamten oddział nie ma kosztów. Więc co do
powoływania nowego oddziału dla przewlekle chorych w ramach ZOZ-u należy być bardzo ostrożnym. Może
w najbliższych latach się okaże, iż to będzie opłacalne, bo tak się zdarza, że procedury, które dwa lata temu
się nie opłacały, teraz się opłacają i przynoszą efekty finansowe. Dlaczego taka koncepcja została przyjęta,
tego nie wie, ale radni powinni sobie odpowiedzieć sami na to pytanie.
 
 
Przewodnicz ąca  Zakładowej  Organizacji  Ogólnopolskiego  Zwi ązku  Zawodowego  Piel ęgniarek  i
Poło żnych przy ZOZ w Rydułtowach p. D. Selwa  powiedziała, że myśli, iż w trakcie tworzenia koncepcji
połączenia szpitali  w Powiecie Wodzisławskim były brane pod uwagę  różne aspekty. Jednym z nich jest
utworzenie  dużego  powiatowego  zakładu  opieki  zdrowotnej,  który  powinien  mieć  większe  szanse  na
włączenie do krajowej sieci szpitali. Założenie takie jest zasadne, tylko że ta decyzja nie rozwiązuje żadnych
problemów z którymi borykają  się  ZOZ-y,  a tempo prac nad wprowadzeniem jej  w życie budzi  niepokój
pracowników, ponieważ nie są do tego przygotowani. Utworzenie jednego zakładu pracy z dwóch szpitali nie
jest rzeczą ani prostą, ani łatwą, a pośpiech nie jest tu wskazany, dlatego że konsekwencje poniosą nie tylko
pracownicy,  ale  i  pacjenci.  Proponowane  rozwiązania  budzą  niepokój  także  dlatego,  że  plan  ten  jest
nieprecyzyjny, niedopracowany i wywołujący wiele emocji. Przykładem tego jest chociażby dzisiejsze pismo,
które wpłynęło z ZOZ-u w Wodzisławiu Śl., z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Jest to efekt pewnego
niedoinformowania. Brak również w tej koncepcji danych opartych na konkretnych wyliczeniach. Ponadto,
zabrakło konsultacji ze stroną społeczną w momencie przygotowania tej koncepcji, strona społeczna została
pominięta. Pracownicy uważają, że założenia tej koncepcji są nie do końca przemyślane, a jej realizacja nie
gwarantuje osiągnięcia zamierzonego celu. Obawy swoje składają w imieniu pracowników zrzeszonych w
związkach zawodowych przedstawiciele tych związków, którzy są  obecni  na dzisiejszej  sesji.  W obydwu
ZOZ-ach uzwiązkowienie wynosi około 90% i w imieniu tych wszystkich pracowników apeluje do radnych,
aby ten projekt koncepcji funkcjonowania szpitali dokładnie i wnikliwie przejrzeli. 
 
Przedstawicielka Zwi ązku Zawodowego Pracowników Etatowych „Kadra” przy Z OZ w Rydułtowach p.
W. Długosz  powiedziała, że chciałaby się odnieść do pisma Wicestarosty Powiatu z dnia 25 maja oraz do
ustawy o sieci  szpitali.  W piśmie tym Wicestarosta argumentuje,  iż  jeden duży powiatowy zakład opieki
zdrowotnej powinien mieć większe szanse w drodze do znalezienia się w sieci szpitali. Podkreślono również
to, że szpitale nasze są w sąsiedztwie dużych szpitali wojewódzkich z szerokim zakresem świadczonych
usług. Wynika z tego, że nasze szpitale w drodze do tej sieci szpitali miałyby niejako konkurować z tymi
wojewódzkimi szpitalami, ale to nie wielkość szpitala decyduje o wpisaniu go do sieci szpitali. Ze względu na
przepisy prawa pierwotnego, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i konieczność równego traktowania
podmiotów, Minister Zdrowia nie może odgórnie wskazać jednostek, które miałyby wejść do sieci. Z tego
względu nie można przyjąć tego jako status quo, czyli bezpośrednio wskazać, iż do sieci zostaną włączone
szpitale kliniczne, jednostki badawczo-rozwojowe, duże szpitale o charakterze wojewódzkim, czy szpitale
resortowe. Decydować o tym będą pewne wskaźniki – wskaźniki strukturalne, ekonomiczno-finansowe oraz
jakości.  W konsekwencji  może  okazać  się,  że  szpital  wodzisławski,  czy  rydułtowski  może  mieć  lepsze
wskaźniki,  aniżeli  duży  szpital  wojewódzki,  bo  szpitale  takie  często  mają  bardzo  duże  zadłużenia,  a
utrzymanie płynności finansowej jest jednym z podstawowych warunków znalezienia się w sieci szpitali. Z
pisma Wicestarosty można dowiedzieć  się także o argumencie, iż świadczenia zdrowotne kontraktowane
będą z NFZ przez jeden podmiot, co powinno dać możliwość negocjowania lepszych warunków kontraktu.
Nie jest to takie oczywiste, czy ten kontrakt po połączeniu rzeczywiście będzie większy, bo z reguły jest tak,
że kontrakt jest pomniejszany w sytuacji łączenia. Czasami były łączone dwa oddziały o tym samym profilu w
ramach jakiegoś  zakładu opieki zdrowotnej – automatycznie kontrakt był obniżany, tak więc w przypadku
łączenie  szpitali  ten  kontrakt  również  może  być  mniejszy  i  w  ostateczności  na  teren  Powiatu
Wodzisławskiego będą spływały mniejsze środki z NFZ, aniżeli w przypadku dwóch ZOZ-ów. Chciałaby też
odnieść się do ustawy o sieci szpitali. Projekt ustawy o sieci szpitali, który jak wiadomo jeszcze nie wszedł w
życie i nie wiadomo czy w ogóle wejdzie w życie, opiera się na założeniu, że wraz z włączeniem szpitala do
sieci, zyskiwał będzie on gwarancję kontraktu z NFZ. Nie oznacza to, że pozostałe szpitale nie będą mogły
ubiegać się o kontrakt z NFZ, będą mogły one ubiegać się o kontrakty na zasadach określonych w konkursie



ofert, czyli tak jak do tej pory. A więc to, że szpital nie dostanie się do sieci szpitali nie dyskwalifikuje go do
kontraktowania.  Podkreśliła,  że projekt  ustawy o  sieci  szpitali  zakłada pięcioletni  okres dostosowawczy,
żeby szpitale mogły dostosować swoje wskaźniki do tych wytycznych jakie pewnie się pojawią. Dopiero po
pięciu latach powstanie pierwsza sieć szpitali,  a  po trzech latach powstanie pierwsza lista szpitali,  które
ewentualnie  spełniają  te  warunki  wskaźnikowe.  Chodzi  tu  o  pewien  monitoring  ministerstwa  zdrowia,
któremu zależy na tym,  aby ocenić  ile  szpitali  już  spełnia  te  warunki,  ile  ewentualnie  jeszcze  musi  się
dostosować. P. W. Długosz zwróciła się o to, żeby wziąć pod uwagę ten pięcioletni okres dostosowawczy.
Jest to odpowiednia ilość czasu, żeby ewentualnie poprawić swoje wskaźniki w każdym z tych szpitali,  a
decyzję o łączeniu szpitali można zawsze podjąć, chociażby po tych trzech latach, kiedy powstanie pierwsza
lista szpitali kwalifikujących się do sieci.
 
Przewodnicz ąca  NSZZ  „Solidarno ść”  przy  ZOZ  w  Rydułtowach p.  B.  Jankowska  powiedziała,  że
organizacja  związkowa,  którą  reprezentuje  chce  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat  koncepcji
połączenia ZOZ-ów w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Podkreśliła, że nie mówią „nie” połączeniom ZOZ-ów,
jednakże  chcą  zaznaczyć,  iż  w  przedstawionej  przez  organ założycielski  koncepcji  połączenia  zabrakło
oczywistej  i  rzeczowej  konsultacji  ze  strona  społeczną,  m.in.  ze  związkami  zawodowymi.  Głównym
problemem w tej sytuacji staje się człowiek, pracownik, który zostaje poprzez redukcję etatów zwolniony i nie
przedstawia mu się w ramach koncepcji łączenia szpitali pakietu gwarancyjnego. Zwróciła się o to, aby przed
przystąpieniem  do  podejmowania  ostatecznych  decyzji  zorganizować  spotkania  w  szerokim  gronie
przedstawicieli  zespołu  który  przygotowywał  projekt  koncepcji  połączenia  wraz  z  organizacjami
związkowymi,  w  celu  omówienia  kwestii  dotyczących  rozwiązywania  problemów  wynikających  z
planowanych przekształceń. 
 
Przewodnicz ąca  Zwi ązku  Pracowników  Ochrony  Zdrowia  przy  ZOZ w  Wodzisła wiu  Śl.  p.  R.
Żmudzi ńska  powiedziała, że w zasadzie przedmówcy powiedzieli już wszystko co miała do powiedzenia, ale
chciałaby odnieść się do wypowiedzi Wicestarosty, który mówił że chce się iści do przodu, żeby nie został
zlikwidowany żaden ZOZ w naszym Powiecie. Jednak, jak już mówiła p. W. Długosz ustawa o sieci szpitali
jeszcze nie weszła w życie i nie wiadomo kiedy wejdzie, więc w zasadzie te przesłanki nie są w tej sytuacji
wiążące. Powiedziała, że Wicestarosta ma nadzieje, że pracownicy będą otwarci na dyskusje, ale problem
polegał  na  tym,  że  z  nimi  się  nie  dyskutowało,  więc  nie  należy  się  dziwić  np.  temu,  że  Oddział
Ginekologiczno-Położniczy  wystosował  takie  pismo.  Ludzie  zaczęli  czytać  między  wierszami  i  w  tym
projekcie,  który  mówił  o  rozbudowie  Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego  w  Rydułtowach  pracownicy
wodzisławskiego Oddziału natychmiast wyczytali zagrożenie dla siebie. Może w momencie, kiedy rozmowy
byłyby bardziej  rzeczowe,  bardziej  konkretne,  takiego listu by nie było.  Podobne zagrożenie może czuć
Oddział Rehabilitacyjny w Rydułtowach, skoro Wodzisławski będzie rozbudowany. Zwróciła się do radnych o
to, żeby przed podjęciem decyzji bardzo dokładnie zbadali  wszystkie przesłanki i wszystkie powody tych
decyzji, żeby także domagali się przedstawienia im realnych wyliczeń z pokazaniem dobrych i złych stron
całego tego przedsięwzięcia, aby było wiadomo, czy faktycznie za kilka lat nie będzie tak, że oba szpitale nie
poradzą sobie z obciążeniami finansowymi. Sieć szpitali to nie tylko to dobro, a jedynie gwarancja tego, że
nowy ZOZ dostanie kontrakt  z  NFZ,  ale wysokość  tego kontraktu nie  jest  gwarantowana.  Wicestarosta 
twierdził, że ma zapewnienia Dyrektora p. M. Szewczyka, iż popiera tą koncepcję i gwarantuje, że nowy ZOZ
dostanie kontrakt,  który będzie sumą  kontraktów obu szpitali.  Stwierdziła,  że w szpitalu przechodzili  już
łączenie  oddziałów  i  ich  kontrakty  zawsze  później  były  mniejsze.  Byli  już  ludzie,  którzy  pewne  rzeczy
obiecywali, a potem się z tego nie wywiązywali, ale ma nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Jeszcze raz
zaapelowała o głębokie przemyślenie i zdobycie wszystkich możliwych informacji przed podjęciem decyzji.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  zwracając  się  do  wszystkich  przedstawicieli  organizacji
związkowych powiedział, że myśli, iż te konsultacje społeczne właśnie się rozpoczęły i pracownicy ZOZ-ów
mają możliwość  ustosunkowania się do proponowanych rozwiązań, bo taki punkt znalazł się w porządku
obrad sesji na wniosek Zarządu Powiatu. Uważa, iż obawy wynikające z wypowiedzi są słuszne, natomiast
Rada Powiatu w tej chwili nie podejmuje uchwały o połączeniu szpitali, tylko dopiero rozpoczyna pracę nad
ewentualnym  przebiegiem  tego  przekształcenia,  bo  jeszcze  nie  ma  projektu  uchwały.  Przewodniczący
poinformował  także  przedstawicieli  organizacji  związkowych,  że  mają  możliwość  brania  udziału  w
posiedzeniach Komisji  i  jako wyraziciel  woli  Zarządu przekazał,  że ich drzwi  są  zawsze otwarte w razie
jakichkolwiek wątpliwości.
 
Radny  p.  J.  Żywina  powiedział,  że  chciałby  przedstawić  swoje  stanowisko,  ponieważ  jeszcze  jest
Przewodniczącym Rady Społecznej w ZOZ w Wodzisławiu Śl., ale nie odbyło się jeszcze posiedzenie tej
Rady,  na  którym  by  omawiano  koncepcje  połączenia  szpitali.  Stwierdził,  że  jest  mu  żal,  iż  po  kilku
miesiącach pracy zespołu otrzymał taką koncepcję. Otrzymał ją w dwóch wersjach – z dnia 14 maja i z dnia
21 maja. Nie wie czy powstały dwie koncepcje, bo ten drugi dokument różni się  niewiele od pierwotnego,
poza tym jest on bardzo skromny. Wyraził opinię, że skoro  w tak skromnym dokumencie są takie różnice np.
co do Interny II, to dla niego jest to niepokojące. Uważa, że ten dokument powinien mieć nie 3 + 2 strony, ale



32 strony, a i wówczas nie był by zbyt szczegółowy, ponieważ tam powinny zostać   zawarte hipotetyczne
stwierdzenia wszystkich wątpliwości dotyczące i kosztów i zwolnień itd. Uważa mimo wszystko, że koncepcja
połączenia jest słuszna, ale tym bardziej powinna być lepiej przygotowana i opracowana w poszczególnych
symulacjach, a tu wątpliwości które przedstawi na Radzie Społecznej jest więcej, niż treści tego dokumentu.
Wydaje mu się,  że zabrakło odwagi  i  determinacji  w przygotowywaniu tej  koncepcji.  Przypomniał,  że w
ubiegłym  roku  poprzednia  Rada  Powiatu  dokonywała  dużej  reorganizacji  w  ZOZ-ie  w  Wodzisławiu
zaczynając od likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, poprzez wiele innych późniejszych zabiegów,
jak np. przeniesienie dwóch oddziałów ze „starego szpitala” i zagospodarowanie tego obiektu, czy likwidacja
dwóch  Intern.  Może  nie  odbyło  się  to  bez  błędów,  do  czego  się  przyznaje,  ale  operacja  została
przeprowadzona i  to  wszystko się  zgrało.  Jego zdaniem przedstawiona koncepcja zawiera tylko zabiegi
kosmetyczne, które można by przeprowadzić bez łączenia szpitali. Dla niego zagadkowy jest pośpiech, na
co także  zwrócili  uwagę  przedstawiciele  związków zawodowych.  Pośpiech ten nie jest  uzasadniony ani
potrzebą chwili, ani też projektem ustawy o sieci szpitali, którego jeszcze nie ma, nie wspominając o tym, że
jest w nim zakładany okres przejściowy. Jeżeli faktycznie znalazłyby się argumenty, że ten pośpiech jest
wskazany, to tym bardziej koncepcja powinna być lepiej przygotowana. Wyraził opinie, że zrobiono niewiele
dla  uzyskania  akceptacji  załogi  ZOZ-ów  i  związków  zawodowych,  co  znalazło  potwierdzenie  w
wypowiedziach przedstawicieli związków zawodowych. Zwrócił uwagę,  że w koncepcji nie mówi się nic o
kosztach finansowych tego przedsięwzięcia, a przecież nieprawdą jest, że ich nie będzie. Przecież już w
drugim półroczu tego roku planuje się zwolnić  blisko 50 osób, a to także przyniesie ze sobą koszty. Nie
wiadomo także kogo będzie się  zwalniać  w pierwszej  kolejności – czy tych którzy mają już świadczenia
emerytalne, czy tych którzy jeszcze ich nie mają, a także jak to będzie wyglądać w poszczególnych działach,
a przecież to można było napisać w koncepcji. Myśli, że w koncepcji można było również napisać jaka jest
opinia co do planowanych przekształceń włodarzy gmin z terenu Powiatu. Zauważył, że ani słowa nikt nie
wspomniał o polityce inwestycyjnej tych szpitali, więc nie wiadomo jak w przyszłości będzie to przebiegać,
np. czy dojdzie do przemieszczania oddziałów. Uważa także, iż nie powinno się umieszczać w koncepcji
zapisu na temat Interny II  bez informacji:  czy będzie przynosiła takie rezultaty jakie są założenia, gdzie
zostanie przeniesiona wraz z 57 łóżkami, kiedy i jakim kosztem, a także jakie środki w budżecie zostały na to
zaplanowane. Zapytał również czy zrobiono rozpoznanie opinii  społecznej w Wodzisławiu i  Rydułtowach,
jakie jest ich stanowisko, bo przecież to także można było napisać w koncepcji. Co do gwarancji o których
mówił  Wicestarosta  stwierdził,  że wolałby,  aby były one na piśmie i  myśli,  że będą,  bo  może dojść  do
sytuacji, że teraz Dyrektor p. M. Szewczyk składa gwarancje,  a później zrobi tak, że wywiąże się ze swojego
słowa, a kontrakt może być niższy. Nie wiadomo także co będzie ze zobowiązaniami szpitali i z wynikiem
finansowym w przypadku połączenia, a ostatnio oba szpitale wychodzą na prostą, co wcale nie znaczy, że to
się zdubluje. Poprosił także Wicestarostę o uzupełnienie w jaki sposób poprawi się dostęp do świadczeń
zdrowotnych naszego społeczeństwa po połączeniu szpitali i czy to oznacza, że do tej pory ten dostęp był
słaby. Interesuje go także jak w późniejszym czasie będzie przebiegać  restrukturyzacja, bo w końcowym
zdaniu koncepcji jest   napisane, że z chwilą osiągnięcia zysków dyrektor ZOZ-u sam będzie podejmował
decyzje w tym zakresie, ale co będzie jeżeli nie osiągnie zysków? Zaapelował, aby jeszcze raz nad tym
dokumentem wspólnie popracować i znaleźć odpowiedź występujące wątpliwości.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zwrócił uwagę, że realizowany jest właśnie punkt o charakterze
informacyjnym,  bo  jeszcze  nie  ma twardego,  oficjalnego  dokumentu  i  w  związku  z  tym  zaapelował  do
radnych, aby nie przeprowadzać sądu nad projektem koncepcji połączenia szpitali.
 
Członek Zarz ądu Powiatu  p.  G.  Durczok  powiedziała,  że także chciała  zaapelować,  aby powrócić  do
punktu  „Informacja  o  przebiegu  prac...”,  a  nie  prowadzić  komentarza  nad  jeszcze  nie  wypracowanym
projektem uchwały.
 
Radny p. A. Gaw ęda powiedział, że chce przedstawić informację ze spotkania Rady Społecznej ZOZ-u w
Rydułtowach właśnie w temacie projektu koncepcji  połączenia ZOZ -ów.  Na ostatnim posiedzeniu Rady
Społecznej wszyscy jej  członkowie i  uczestnicy tego spotkania z wielkim niepokojem podeszli  do tematu
łączenia obydwu szpitali w sposób zaproponowany w projekcie koncepcji. Był niezmiernie zdziwiony, że tak
ważny dokument dopracowywany przez kilka miesięcy zawiera zaledwie 3 strony. Na samym już spotkaniu
Rady Społecznej otrzymał uzupełnioną koncepcję, która w większości kwestii w jakiś sposób pozwalała na
uzyskanie pewnych odpowiedzi.  Niepokojące jest  to,  że w przekazanej  informacji  padły stwierdzenia,  iż
należy przyśpieszyć działania, żeby zdążyć w czerwcu podjąć stosowną uchwałę o połączeniu. W związku z
tym, mając na uwadze, iż przez kilka miesięcy opracowano tak skromny dokument, to zastanawia się cóż
osoby odpowiedzialne za dopracowanie koncepcji przygotują za miesiąc w projekcie uchwały. Nie zgadza
się ze stwierdzeniem Wicestarosta, iż należy podjąć odważnego kroki, bo nie wiadomo w jakim kierunku, a z
przedstawionych informacji to nie wynika, za to pojawia się wiele wątpliwości. Jego zdaniem przedstawiona
koncepcja jest zaledwie pewną propozycją, a do podjęcia tak ważnej decyzji potrzebna jest zdecydowanie
szersza wiedza,  przede wszystkim  to,  co  już  tu  było  mówione –  prognozowane  koszty  połączenia.  Na
posiedzeniu  Rady  Społecznej  padły  także  pytania  na  czym  będzie  polegać  reorganizacja  komórek



administracyjno-technicznych.  Częściowo  zostało  to  przedstawione,  ale  bez  informacji  ilu  pracowników
faktycznie straci pracę, ilu odejdzie na emeryturę, jakie to będą koszty, jakie są faktycznie planowane zmiany
w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych. Niezmiernie ważnym pytaniem jest to,  które oddziały w którym
miejscu docelowo mają pracować, bo to w zasadzie kwintesencja łączenia tych dwóch ZOZ-ów. Odniósł się
także do stwierdzenia,  że w latach 2009-2012 kontynuacja reorganizacji  oddziałów szpitalnych SP ZOZ
zależeć  będzie od wypracowanych zysków i sytuacji ekonomicznej zakładu oraz możliwości finansowych.
Zastanawia się o jakich zyskach jest tam mowa, bo przecież przez ostatnie lata szpitale mają takie, a nie
inne  zadłużenia.  Chciałby  się  ustosunkować  także  do  informacji  przedstawionej  przez  Wicestarostę  -
faktycznie  Rada Społeczna wyraziła  pozytywną  opinię,  ale  co  do  zasadności  ewentualnego połączenia,
natomiast nie wyraziła żadnej opinii co do projektu koncepcji połączenia szpitali, z uwagi właśnie na brak
szczegółowych informacji. Zapytał dlaczego Zarząd Powiatu ucieka od odpowiedzialności przedstawienia
pełnych informacji  skoro  podjęcie  decyzji  w  sprawie  połączenia  ZOZ-ów jest  konieczne już  w  czerwcu.
Uważa,  iż  tak  ważny temat  jest  realizowany jest  nieudolnie,  zbyt  pośpiesznie i  niepoważnie.  Na koniec
zaapelował  do  Zarządu o dopracowanie  tej  koncepcji  oraz o  przeprowadzenie  szerokich  konsultacji  dla
podjęcia właściwej decyzji.
 
Radny p. P. Cybułka  powiedział, że wiedza jest podstawą rozsądnego działania, a on wie za mało i nie
może jednoznacznie stwierdzić, czy proponowane rozwiązania są dobre czy złe, ale jest pełen obaw. Zwrócił
uwagę, że Przewodniczący Rady powiedział, że obecnie przedstawiana jest tylko informacja o projekcie, a z
kolei Wicestarosta mówił, że Zarząd już będzie występował z wnioskiem do wojewody, by zachować zapisy
art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wynika z tego, że sprawa jest już przesądzona, więc nie ma
nad czym dyskutować, skoro Zarząd podjął już taką decyzję. W tej chwili głosy organizacji związkowych, czy
radnych praktycznie są tylko swobodną dyskusją. Zapytał co jest Zarządowi wiadomo o krajowej sieci szpitali
i dlaczego istnieją obawy przed likwidacją ZOZ-ów w obecnym kształcie i jakie są przesłanki żeby dokonać
połączenia.  Chciałby także usłyszeć  informację  od  osób odpowiedzialnych  za  ten  proces,  który ma się
odbyć,  jaka  jest  opinia  w sprawie  łączenia  ZOZ-ów ich  Dyrektorów,  jakie  były  powody Dyrektora  p.  E.
Klapucha, że się wycofał z czegoś, co już wcześniej było przedmiotem jego akceptacji.
 
Radny p. G. Dziewior  powiedział, że przygotował interpelację w tym temacie, więc w stosownym czasie
ograniczy się  tylko do jej  złożenia,  ale chciałby się  podzielić  dwiema uwagami.  Zwrócił  uwagę,  że przy
konstruowaniu takiego projektu w nowoczesnym świecie robi się jedną  rzecz – audyt  i  tego właśnie mu
zabrakło. Z audytu wyszłoby prawie wszystko. Taki audyt trwa około 6 miesięcy, a on ponad dwa miesiące
temu złożył interpelację, w której wskazywał na coś takiego. Nie wyobraża sobie, żeby bez przeprowadzenia
szczegółowego audytu  można było  dokonać  takiej  operacji,  skądinąd bardzo słusznej  z ekonomicznego
punktu widzenia, za którą trzeba lobbować. Poinformował, że jego interpelacja będzie dotyczyła tego, żeby
podejmując za miesiąc decyzję w sprawie połączenia szpitali był pełny obraz sytuacji, choć wie, że w tym
momencie już audytu nie uda się przeprowadzić. W związku z tym zaapelował, aby zapoznać radnych ze
szczegółami planowanego przekształcenia.
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  powiedział, że nie będzie polemizował z tym, co było powiedziane. To
były może nie zarzuty,  ale gorzkie słowa w stosunku do tych, którzy opracowali  koncepcję,  a zostało to
odebrane przez wszystkich w ten sposób, że projekt stworzyły osoby nie mające żadnego pojęcia w tym
zakresie. Zwrócił uwagę, że projekt koncepcji funkcjonowania ZOZ-ów został wypracowany i zaakceptowany
przez  zespół  pracowników,  którzy  dzisiaj  zarządzają  tymi  ZOZ-ami.  W  zespole  tym  pracowali  również
doktorzy, a teraz znajduje się wielu takich, którzy są najlepszymi z najlepszych. Zwracając się do radnego A.
Gawędy  odczytał  mu  treść  uchwały  Nr  14/2007  Rady  Społecznej  ZOZ-u  w  Rydułtowach,  która  była
następująca: „Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach postanawia, co następuje:  § 1 -
Pozytywnie opiniować koncepcję połączenia SP ZOZ w Rydułtowach z SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. w jeden
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  p.n.  „  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  w
Wodzisławiu Śl.”, § 2 - Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Dodał, że uchwała ta została podpisana
przez Przewodniczącego Rady Społecznej  p. Andrzeja Kanię  oraz zaparafowana przez radcę prawnego.
Powiedział, iż czuje się oburzony tym, co padło z ust od pana radnego, że to co zostało przygotowane jest
nic nie warte i że nie można mówić o żadnej koncepcji połączenia, ale bardziej oburzeni powinni być  ci,
którzy  są  najbardziej  kompetentni  w  tym  zespole.  Stwierdził,  że  jak  każdy  z  Przewodniczących  Rad
Społecznych będzie  myślał  tylko  o  interesie  swojego  ZOZ-u,  to  w żaden sposób nie  uda się  osiągnąć
consensusu i stworzyć  takiej koncepcji, żeby uwzględnić  takie szczegóły, które zadowolą obydwie strony.
Wicestarosta powiedział, że to przecież ci którzy dziś zarządzają ZOZ-ami, czyli dyrektorzy i ich zastępcy są
tymi osobami, które wiedzą  jak prowadzić  zakłady i dlatego im planują przekazać  wszystko do realizacji.
Radny p. J. Żywina prosił o przedstawienie planów do roku 2012, ale nie można przewidzieć sytuacji ZOZ-u
z  takim  wyprzedzeniem.  Poza  tym,  jeżeli  się  tylko  wspomina  o  tym,  że  planowane  jest  poprawienie
warunków funkcjonowania w jednym z oddziałów rydułtowskich, to od razu zagrożony czuje się taki oddział
Wodzisławski.  Zastanawia  się  jak  w  takiej  sytuacji  można  zakładać,  że  gdzie  dany  oddział  będzie
przeniesiony,  jakie  oddziały  będą  funkcjonować,  kierując  się  wskaźnikami  ekonomicznymi.  Oczywiście



decyzja w tej sprawie będzie należała do Rady Powiatu. Zwrócił także uwagę, że nie może mieć miejsca
sytuacja, że podejmuje się jednogłośnie uchwałę, a potem mówi, że to jest wszystko kompletne zero, bo
radni muszą na czymś polegać.
 
Radny  A.  Gaw ęda powiedział,  że  trudno  mu  teraz  w  tym  zakresie  polemizować,  ale  nie  był  na  tym
posiedzeniu Rady Społecznej sam i wszyscy uczestnicy mogą potwierdzić, że podjęli opinię co do samej
koncepcji połączenia ZOZ-ów, a nie projektu koncepcji jako dokumentu, co można sprawdzić w protokole z
posiedzenia.  Dlatego  radca  prawny  miał  dopracować  tą  uchwałę  Rady  Społecznej.  Natomiast  na  tym
posiedzeniu Rady Społecznej padły opinie, iż sam dokument w sprawie koncepcji połączenia szpitali jest
niedopracowany i  niewystarczający.  Rada Społeczna z  planami  połączenia  ZOZ-ów się  zgodziła,  ale  w
sytuacji kiedy jest taka konieczność, ale domaga się tego, żeby projekt koncepcji funkcjonowania ZOZ-ów 
dopracować. Dodał, że na posiedzeniu tym wypowiadał się nie tylko na temat ZOZ-u w Rydułtowach, ale
także  na  temat  ważnej  decyzji  łączeniowej,  bo  sam  taką  sytuację  już  przeżywał,  tylko  że  w  innym
charakterze i wie, że należy podjąć szereg wysiłków i działań, by samo połączenie było decyzją trafioną.  
 
Radny  p.  J.  Żywina  powiedział,  że  na  samym  początku  tego  całego  procesu  restrukturyzacyjnego
rozmawiał z Wicestarostą bardzo długo i przedstawiał wtedy swoje koncepcje. Wicestarosta nie musiał z
nich skorzystać, ale jeżeli skorzystał, powinny się one znaleźć w projekcie koncepcji, czy w przedstawionej
informacji na temat prac nad tym projektem. W koncepcji muszą być pokazane również sposoby rozwiązania
wątpliwości, które teraz się pojawiają, a nie można tego siłą rzeczy zrobić w dokumencie dwustronicowym.
Podkreślił, iż nigdy nie powiedział, że teraz już trzeba przygotowywać koncepcję na 2012 r., bo nie może ona
być tak rozłożona w czasie, tylko jej realizacja może być rozłożona w czasie o ile nie uda się tego dokonać w
krótszym okresie. Natomiast koncepcja powinna być przygotowywana od początku do końca i trzeba w niej
zakładać  wszystkie  działania  aż  do  zakończenia  całej  restrukturyzacji.  Następnie  stwierdził,  że  na
spotkaniach  w  sprawie  połączenia  szpitali  nie  było  mowy  o  Internie  II  i  był  bardzo  zdzwoniony  na
posiedzeniu  Komisji  Zdrowia,  gdy  przedstawiono  poprawioną  koncepcję,  która  mówiła,  że  nie  będzie
likwidacji Interny. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż jest to trudny bardzo zabieg, ale teraz jest jeszcze
większy zaułek, bo nie jest jasne co oznacza zapis o utrzymaniu Interny II, a może chodzi o przeniesienie w
inne miejsce, tylko ze nie wiadomo jakie. W takiej sytuacji powinno się stwierdzić, iż ten punkt koncepcji jest
sporny,  ale  będą  wysłuchane  opinie  na  temat  jego  rozwiązania.  Zwrócił  uwagę,  że  jest  to  jeden  z
największych oddziałów, a najpierw na jego temat się pisze, że zostanie zlikwidowany, a w drugiej wersji, że
się nie zlikwiduje ani jednego łóżka, tylko go przeniesie. W związku z tym pojawiają się pytania – gdzie ten
oddzial zostanie przeniesiony i jakim kosztem. Nigdzie nie było zaplanowane, że np. do końca roku 2007 na
ten cel przeznaczona została jakaś  konkretna kwota w budżecie. Powiedział, że niedługo nadejdzie czas
opracowywania projektu budżetu na następny rok i trzeba będzie w nim przewidzieć wydatki na planowane
przekształcenia w ZOZ-ach. 
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie wyjaśnił, że co do osób, które
przewiduje się do zwolnienia, to 17 z nich posiada uprawnienia emerytalne, z czego w administracji jest tych
osób  tylko  7.  Analiza  w  tym  zakresie  została  już  przeprowadzona,  a  informacja  przedstawiona  na
spotkaniach ze związkami zawodowymi. 
 
Dyrektor  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  E.  Klapuch  powiedział,  że  wydaje  mu  się,  iż  można  znaleźć
rozwiązanie tej  sytuacji,  ale należałoby może rozważyć  to,  co mówił  radny G. Dziewior,  że powinno się
zacząć  od  audytu,  od  analizy  stanu  istniejącego  i  później  wyciągać  wnioski,  nawet  gdyby  one  były
niepopularne. To by był sposób na wyjście z tego patu, bo myśli, że dotychczasowa forma działania będzie
budziła cały czas kontrowersje. Zwracając się do Wicestarosty powiedział, że go bardzo szanuje, ale bardzo
zabolało go to, że Wicestarosta zrzucił odpowiedzialność za te działania na dyrektorów ZOZ-ów, którzy nie
byli autorami tej koncepcji funkcjonowania szpitali.  
 
Wicestarosta Powiatu  p. T. Skatuła  stwierdził,  że również  jest  mu przykro, że Dyrektor p. E.  Klapuch
odbiera  to  w  ten  sposób.  Jednak  uważa,  że  jeżeli  zespół  składa  się  z  różnych  osób,  które  później
jednogłośnie głosują  za wypracowanym projektem i  się  pod nim podpisują,  to następnie projekt ten jest
przedstawiany jako efekt  pracy całego zespołu.  Dodał,  że nikt  Dyrektora  p.  E.  Klapucha do podpisania
projektu nie zmuszał, a co więcej Dyrektor, jak również doktor Barteczko powiedzieli, że ich satysfakcjonuje
ten zapis. Zwracając się do radnego p. J. Żywiny wyjaśnił, że w pierwszej wersji projektu koncepcji nie było
zapisu o likwidacji Oddziału, tylko pojawiła się tam pewna dwuznaczność, która została uzupełniona o te
rozwiązania,  z  którymi  zgodził  się  m.in.  ordynator  Karteczko  i  Dyrektor,  dzięki  czemu uzyskany  został
consensus. 
 
Radny  p.  P.  Cybułka  powiedział,  że  ma obawy  czy uchwały  Rady  Społecznej  ZOZ-u  w  Rydułtowach
posiadają  moc  prawną,  gdyż  Przewodniczącym  tej  Rady  jest  p.  A.  Kania,  który  nie  ponosi  żadnej
odpowiedzialności  społecznej,  bo  nie  jest  ani  członkiem Zarządu,  ani  radnym i  w  tym momencie  może



podejmować uchwały takie, jakie mu się podobają.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  stwierdził, że jego zdaniem punkt został wyczerpany. 
 
 
 
Ad. 8
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od VII  sesji  zostało rozdane radnym w formie pisemnej
przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie to stanowi   załącznik nr 13   do protokołu  .
 
Wicestarosta  Powiatu  p.  T.  Skatuła  przedstawił  sprawozdanie  z  przebiegu  delegacji  w  Powiecie
Recklinghausen. Sprawozdanie to stanowi   załącznik nr 14   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 9
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie złożono żadnej
interpelacji. 
 
Radny p. P. Cybułka  złożył interpelację w sprawie konieczności budowy chodnika przy drodze krajowej D
81 na odcinku od Radlina do Wodzisławia Śl. Treść tej interpelacji stanowi   załącznik nr 15   do protokołu  .
Następnie złożył interpelację w sprawie przystosowania budynku poradni specjalistycznych przy ul. 26 Marca
w Wodzisławiu Śl. dla potrzeb lecznictwa szpitalnego.  Treść tej interpelacji stanowi   załącznik nr 16   do  
protokołu.
 
 
Ad. 10
 
 
Wniosków i oświadczeń nie złożono.
 
 
Ad. 11 a)
 

•      Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLIX/604/2006  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania przekształceń w strukturze
organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  określonych  komórek  organizacyjnych,  z
późniejszą zmianą, stanowiący   załącznik nr 17   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VIII/101/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskie go  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 2 1 września 2006 roku w sprawie dokonania
przekształce ń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publiczn ego  zakładu  opieki  zdrowotnej
pod  nazw ą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegaj ących  na  likwidacji  okre ślonych
komórek organizacyjnych, z pó źniejsz ą zmian ą     została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr  
18   do protokołu  .
 
 
 



Ad. 11 b)
 

•       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie      umowy o udzielenie Powiatowi  
Wodzisławskiemu  pomocy  finansowej  przez  Gminę  Lubomia  z  przeznaczeniem  na  realizację
zadania pod nazwą: „Remont chodnika przy ul. Asnyka w Lubomi”, stanowiący   załącznik nr 19   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 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr VIII/102/2007 Rady Powiatu Wodzisławskie go w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
umowy  o  udzielenie  Powiatowi  Wodzisławskiemu  pomocy  finansowej  przez  Gmin ę  Lubomia  z
przeznaczeniem na realizacj ę  zadania pod nazw ą:  „Remont chodnika przy ul.  Asnyka w Lubomi”
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 20   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 c)
 

•       Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy z  Gminą  Rydułtowy  o
udzielenie  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu,  stanowiący    załącznik  nr  21   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 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr VIII/103/2007 Rady Powiatu Wodzisławskie go w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie
umowy z Gmin ą  Rydułtowy o udzielenie pomocy finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu     została  
podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 22   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 d)
 

•     Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/55/2007  z  dnia  25  stycznia  2007  r.  w
sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok (dot. zwiększenia budżetu o kwotę 106     746  
zł.), stanowiący   załącznik nr 23   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów



przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr VIII/104/2007 Rady Powiatu Wodzisławskie go w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z
dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie bud żetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok     została podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 24   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 e)
 

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

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, natomiast  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie wydała
opinii. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr VIII/105/2007 Rady Powiatu Wodzisławskie go 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 26   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 11 f)
 

•       Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  Nr  IV/55/2007 z  dnia  25  stycznia  2007r.  w
sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007  rok  (dot.  podział  nadwyżki  budżetowej),
stanowiący   załącznik nr 27   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję
Zdrowia i Pomocy Społecznej, natomiast Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie wydała opinii.
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Radny p. L.  Bizo ń wyraził  swój  niepokój,  co do sposobu przedstawienia tego projektu uchwały. Jest to
uchwała zmieniająca bardzo poważnie budżet i są tam już określone kwoty. Głównie chodzi mu o to, że nie
wiadomo jakie inne zadania były brane pod uwagę przy konstruowaniu tej uchwały. Zwrócił także uwagę, iż
projekt  ten  był  konsultowany  na  Komisji  Budżetu,  Komisji  Rolnictwa,  Komisji  Zdrowia  oraz  na  Komisji
Edukacji.  Natomiast  Komisja  Infrastruktury  projekcie  tym  dowidziała  się  dopiero  otrzymując  materiały
sesyjne, choć  na dziesięć  pozycji  zawartych w tym projekcie aż  sześć  dotyczy remontów i modernizacji
infrastruktury. W związku z tym  warto byłoby na przyszłość pomyśleć, aby tego typu uchwały były wcześniej
przedstawiane i szerzej dyskutowane, żeby można było rozeznać czy zawarte w projekcie zadania to są te
najpilniejsze i najbardziej uzasadnione ekonomicznie.
 
Przewodnicz ący p. E. Wala   podziękował radnemu i stwierdził, że jest to wniosek do Zarządu, aby szybciej
tego typu projekty uchwał były przekazywane.
 
Radna  p.  K.  Smuda  przedstawiła  zastrzeżenia  jakie  miała  na  Komisji  Rolnictwa  co  do  celowości
przeznaczonych  środków  z  nadwyżki  budżetowej.  Konkretnie  chodzi  o  drogi  i  modernizacje  dróg,.
Poinformowała,  że na Komisji  skupiali  się  na drogach wodzisławskich i  gorzyckich, a także poprosili  o
wyjaśnienie czym Zarząd kierował się żeby w taki sposób rozłożyć środki z nadwyżki budżetowej.



 
Radna p. B. R ączka  poinformowała, że podobna sytuacja była na Komisji  Edukacji, gdyż  przedmiotowy
projektu uchwały otrzymali na krótko przed zakończeniem jej posiedzenia, w związku z czym nie zdążyli się
z nim zapoznać i wydać do niego opinii. 
 
Wicestarosta Powiatu p. T. Skatuła  wyjaśnił na jakie drogi i na jakie inwestycje zostały przydzielone środki
z nadwyżki budżetowej. Jednym z takich zadań jest remont wiaduktu w ciągu ul. Piaskowej w Gorzycach o
wartości 300 tys. zł. W rejonie tym ze względu na zły stan podpór podtrzymujących wiadukt ograniczony
został ruch ciężki. Remont był konieczny do zrealizowania ze względu na zły stan techniczny obiektu, jak i
wprowadzone ograniczenie ruchu na odcinku drogi powiatowej łączącej Czyżowice i okolice z drogą krajową.
Ta sytuacja trwa już tam co najmniej rok. Drugim zadaniem jest remont mostu w ciągu ul. Starowiejskiej w
Wodzisławiu Śl. na koszt 200 tys. zł. Aktualnie jest bardzo zły stan techniczny tego obiektu, a jego dalsza
eksploatacja  bez  prac  remontowych  groziłaby  jego  zamknięciem,  a  co  za  tym  idzie  zamknięciem  ul.
Starowiejskiej,  która  łączy drogę  powiatową  ul.  Czyżowicką  w  Wodzisławiu  Śl.  z  drogą  krajową  DK78.
Kolejnym zadanim jest budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl., na co przeznaczono 200
tys. zł. Połączenie tych środków finansowych z deklarowanymi środkami finansowymi z Urzędu Miasta w
Wodzisławiu  Śl.  pozwoli  na zakończenie inwestycji  realizowanej  etapami już  od siedmiu lat.  Następnym
zadaniem jest remont nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Olzie za kwotę 350 tys. zł. W
roku  bieżącym  planowane  jest  zakończenie  budowy  tego  chodnika  wraz  z  kanalizacją  deszczową
prowadzonej wspólnie z Gminą już od czterech lat. Ze względu na ukształtowanie terenu planuje się również
na  odcinku  chodnika  wybudowanego  w  latach  poprzednich  remont  nawierzchni  wraz  z  ułożeniem
wodościeków,  co  pozwoli  na  zlikwidowanie  tworzących  się  niebezpiecznych  zastoisk  wodnych.  Innym
zadaniem  przewidzianym  do  realizacji  ze  środków  pochodzących  z  nadwyżki  budżetowej  jest  budowa
chodnika i remont nawierzchni ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl. na koszt 100 tys. zł. Będzie to kolejny
etap prac związany z budową chodnika i remontem nawierzchni jednej z najbardziej zdegradowanych dróg
powiatowych. Na dalszą realizację tego zadania planuje się pozyskanie środków unijnych. Pozostała kwota
to przygotowanie dokumentacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, głosów
przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Nr VIII/106/2007 Rady Powiatu Wodzisławskie go w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z
dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie bud żetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok     została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 28   do protokołu  . 
 
 
 
Ad. 11 g)
 

•     Projekt  uchwały  w  sprawie  apelu  oraz  oświadczenia  zawierającego  stanowisko  co  do
organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, stanowiący
załącznik nr 29   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Następnie udzielił głosu Naczelnik Wydziału Strategii i
Rozwoju Powiatu p. D. Malińskiej.
 
Naczelnik  Wydziału  Strategii  i  Rozwoju  Powiatu  D.  M alińska  zgłosiła  w  imieniu  Zarządu  Powiatu
autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na dodaniu w podstawie prawnej po słowach „o samorządzie
powiatowym” zapisu: „(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)”.
 
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  VIII/107/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskie go  w  sprawie  apelu  oraz  o świadczenia
zawieraj ącego stanowisko co do organizacji  meczów Mistrzostw  Europy EURO 2012 na Stadionie
Śląskim w Chorzowie     została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 30   do protokołu  . 



 
 
 
Ad. 12
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  stwierdził, iż  nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi,  gdyż  nie
zostały złożone żadne zapytania.
 
 
Ad. 13 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż informacja na temat uroczystości i spotkań w
których uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu będzie do wglądu w Biurze Rady.  Informacja ta stanowi
załącznik nr  31   do  protokołu  .  Przekazał  także informację  o  zaproszeniu  do  wzięcia  udziału  w pracach
tworzącego się Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatu. Dodał, że po uzyskaniu szerszych
informacji w tym zakresie przedstawi je Radzie. Następnie odczytał harmonogram posiedzeń komisji stałych
Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br.  
 
 
Ad. 14
   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicz ący Rady Powiatu               p. E. Wala  zamknął
obrady VIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 22.00
 
 
 
Protokołowała:
Lidia Glassmann 


