
Protokół  nr VII/ 07
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 26 kwietnia 2007  r.
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 kwietnia 2007 roku o godz. 15.00. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
 
Ad. 1
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane  quorum.  W  momencie  otwarcia  sesji  obecnych  było  23  radnych,  a  w  trakcie  obrad  liczba
zwiększyła się do 24 radnych. 
Lista obecności radnych stanowi   załącznik nr 1   do protokołu  . 
Przewodniczący  poinformował,  że  w  związku  z  udziałem  w  delegacji  Powiatu  Wodzisławskiego  do
Recklinghausen radni P. Edyta Bogiel, P. Jolanta Otawa i P. Tadeusz Skatuła są nieobecni na sesji. 
W sesji uczestniczyli  również następujący goście:
- p. Mirosław Szymanek - Członek Zarządu poprzedniej kadencji,
- p. Andrzej Kania - Członek Zarządu poprzedniej kadencji,
- dyrektorzy jednostek powiatowych,  pracownicy  Starostwa.
 
Ad. 2 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p.   E.  Wala   poinformował, że  porządek obrad sesji został dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję, a przedstawiał się następująco:
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.     Przedstawienie porządku obrad. 
3.     Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Powiatu.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od VI sesji.  
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie

absolutorium dla Zarządu Powiatu: 
a)    sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok,
b)   opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2006

rok,
c)    opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz w sprawie udzielenia    absolutorium,
d)    opinia  Składu  Orzekającego  RIO  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia

absolutorium,
e)    dyskusja,
f)     projekt  uchwały w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania  Zarządu Powiatu z wykonania budżetu

Powiatu za 2006 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.
8.     Rozpatrzenie projektów uchwał w  następujących sprawach:

a)    ustanowienia i przyznania Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

b)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzielenie  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach
powiatowych, 

c)     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzielenie  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Godów  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych,

d)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzielenie  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez  Gminę  Mszana  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych, 

e)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzielenie  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez  Gminę  Gorzyce  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy  drogach
powiatowych, 

f)     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem  Rybnickim  dotyczącego  szkolenia
kandydatów na rodziny adopcyjne pochodzące z terenu Powiatu Rybnickiego przez Powiatowy
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzycach,

g)   wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  przyjęciu  pomocy  finansowej  udzielonej  Powiatowi
Wodzisławskiemu  przez  Powiat  Rybnicki  oraz  przekazania  jej  samodzielnemu  publicznemu
zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  w  formie
dotacji na zakup aparatu Rtg,

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



Wodzisławskiego na 2007 rok,
i)     odwołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego. 

9.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.   Informacje bieżące. 
11.   Zamknięcie obrad VII sesji.
 
Uwag do porządku obrad nie było, zatem Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad. 3 
 
Przewodnicz ący Rady p. E. Wala  poinformował, że  protokół został przygotowany i wyłożony w statutowym
terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
W  głosowaniu  udział  wzięło  22  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  22  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się  nie było. 
Protokół Nr VI/07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 kwietnia 2007r. został przyjęty.
 
Ad. 4 
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół   przedstawił sprawozdanie  z działalności Zarządu Powiatu w okresie od VI
sesji. 
Sprawozdanie jest   załącznikiem nr 2   do protokołu  . 
 
Ad. 5 
 
Przewodnicz ący Rady p. E. Wala  poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje. 
 
Radny p. Adam   Gaw ęda – zabrał głos w temacie podziału środków na zadania strategiczne w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego,  które  wprowadzone zostały poprzez Konwent Gmin Powiatu
Wodzisławskiego. 
Powiedział, że w ostatnich latach strategicznym zadaniem były plany  budowy drogi południowej mającej być
łącznikiem autostrady  z gminami  Powiatu.
W związku z powyższym  zapytał, co stało się że podjęcie decyzji związanych z podziałem  środków na lata
2007  –  2013  w  wysokości   17  mln  euro  nie  były   konsultowane  z  Radą  Powiatu  i  gminami.  Ponadto
 włodarze gmin  wskazują, że bez ich akceptacji  padły   nie tylko  wstępne deklaracje, ale również  zostały
podjęte decyzje.  Zapytał, jak mogło się zdarzyć, że tak ważny temat  jakim jest podział środków na zadania
strategiczne odbywał się  bez konsultacji i to nawet z Zarządem Powiatu. 
Według  informacji  prasowych   pierwsze  spotkanie  w  tej  sprawie  odbyło  się  2  kwietnia  (tytuł  artykułu
prasowego  - „Czekamy na wielkie pieniądze”), po czym   10 kwietnia ostatecznie ustalony został katalog
propozycji  wybranych  do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. W tym czasie 
 odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu  to jest w dniach   4 kwietnia i 11 kwietnia. Radni nie otrzymali
żadnych informacji Zarządu Powiatu w sprawie  przyjętej strategii.   Powiedział, że z uzyskanych informacji
od Wójta Gminy Lubomia    zadania przez niego proponowane  nie zostały zaakceptowane.  
Zapytał,  czy  w tej  sytuacji  można domniemywać,  że podziału  tak  ważnych  środków dokonuje  się  bez
konsultacji  z wszystkimi   gminami  wchodzącymi  w skład Powiatu Wodzisławskiego, czy też takie decyzje
wydaje się jednoosobowo. Dodał, że  pominięte zostały  Gminy Mszana, Lubomia oraz Radlin.  
Stwierdził,  że tak ważna decyzja winna być podjęta przy akceptacji wszystkich gmin. Podziela stanowisko, iż
wybrane  powinny  być  najlepsze  zadania,  lecz  w  tej  sytuacji zadać  należy  pytanie,  czy wybrane do
realizacji  w następnych latach zadania są  strategicznymi przedsięwzięciami.
 Zapytał, czy w  tak bardzo ważnych tematach nie należało przedstawić propozycji na forum Rady i dokonać
dyskusji  i konsultacji. 
 Kończąc  powyższy  temat  podkreślił,  że   wszyscy  zdają  sobie  sprawę,  że  Rada  jest  organem 
uchwałodawczym, natomiast Zarząd  i Starosta wykonawczym. 
Następnie w odniesieniu do sprawozdania Starosty z prac Zarządu Powiatu prosił o doprecyzowanie punktu 
z  posiedzenia  z  dnia  18  kwietnia   dotyczącego  aktualizacji  zadań  inwestycyjnych  i  remontowych  w
budynkach  Starostwa Powiatowego. Prosił o poinformowanie o zakresie aktualizacji i zadaniach jakie mają
być realizowane. 
 
Radny p.   Mieczysław Kowalski  -  zwrócił  się  o  informacje na temat  obiektów  i  zakresu  inwestycji  i
remontów  w budynkach Starostwa Powiatowego w związku z informacjami dotyczącymi aktualizacji zadań. 
 
Radny p. Piotr Cybułka  -  powiedział, że w dzisiejszym dniu otrzymał informacje od radnych Miasta Radlin,
odnośnie wypowiedzi  Wicestarosty p.  T. Skatuły w sprawie podziału środków na zadania strategiczne w
ramach  Programu Rozwoju  Subregionu  Zachodniego.  Stwierdzenie,  iż   prowadzone  były   konsultacje  z



wszystkimi gminami okazało się  nieprawdą. 
Zapytał, jakie kryterium było stosowane przy doborze  kolejności inwestycji i   czy   ma ono wpływ na stan
dyskusji jaka toczy się  w związku z projektem tworzenia  dużej aglomeracji rybnickiej. 
Następnie powiedział, że w artykule jaki ukazał  się  w Nowinach  Wodzisławskich z   dnia 24  kwietnia br. pt.
„Śmierdzący interes” podane zostały informacje, że  mieszkańcy okolic wokół byłej cegielni w Wodzisławiu
Śl.
 -   Marusze  od  kilku  miesięcy  starają  się  dochodzić  swoich  praw  i  kilkakrotnie  przedstawiali  swoje
stanowisko  władzom Miasta i Powiatu w kwestii uciążliwości  zawiązanych z rekultywacją wyrobiska.  
Następnie powiedział,  że podobnie przedstawia się  sprawa  dotycząca cegielni  w Rydułtowach i  w tym
przypadku  WIOŚ  skierował sprawę do SKO.
Zwrócił się do Starosty o dokonanie kontroli  całości  sprawy i przedstawienie radnym jej wyników. Dodał, że
w tym temacie nie jest to pierwszy przypadek, jest bowiem  kilka decyzji  wydanych przez byłego Starostę  w
sprawie  odzysku i magazynowania odpadów.
Posiłkując się  opinią  internauty powiedział, że  nie powinno być  tak, że nasze  władze kontrolowane są 
przez  instancje   wojewódzkie.   Po  to  jest  samorząd  żeby sam  dopilnował  swoich  obowiązków.  W tym
samym  artykule  w  jednym  z  komentarzy  napisano,  że  jedyne  co  wychodzi  władzom  Powiatu 
Wodzisławskiego to sprowadzanie śmieci i …… .  Dodał, że jeśli tak miała by przedstawiać się sytuacja, to
jest to  smutny obraz  działalności Rady. Zwrócił się   do Starosty o  zbadanie sprawy.
Kolejna  poruszona  przez  radnego  sprawa  związana  jest  z  tematem   artykułu  jaki  ukazał  się  w dniu  3
kwietnia   pt  „Miejski  zabytek  bezmyślnie  zniszczony”.   powiedział,  że  kiedyś  był  to  piękny  zabytek 
nazywany „Złotą Jesienią”, w którym  odbywały się spotkania Klubu Emerytów i Rencistów , a przez pewien 
czas  był  miejscem  spotkań  władz  sportowych  Górnika  Radlin.  Zapytał,  jaki  jest  wynik  postępowania 
wydziału architektury Starostwa w sprawie dewastacji (bo tak należy nazwać) elewacji budynku  przy ul. 
Korfantego.  Jakie jest w tej sprawie stanowisko   i rola  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru Budowlanego.
Stwierdził, że   jeżeli i tym  razem władze Powiatu i  odpowiedzialne służby nie wykażą się skutecznością
działania,   po raz kolejny  należy zapytać  po co nam ten Powiat. 
Następnie  powiedział, że Burmistrz Miasta  Radlina zwróciła się do Zarządu Powiatu  o współorganizowanie
konkursu plastycznego „Dom”. W sprawozdaniu Zarządu nie znalazła się  informacja na ten temat, zatem 
prosio udzielenie odpowiedzi  czy wniosek był rozpatrywany i jaki był jego wynik. 
Powracając do  tematu  Aglomeracji  Rybnickiej  stwierdził,  że  w  dyskusji   jaka odbywa się wokół sprawy
  nie   dziwi się , że mieszkańcy nie chcą się identyfikować z Wodzisławiem i mają wiele pretensji. 
Zwrócił  się  do  Starosty,  aby  przedstawił  stanowisko  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  planów  utworzenia
Aglomeracji Rybnickiej. 
 
Ad. 6 
 
Radni nie zabrali głosu w tym punkcie. 
 
 
Ad. 7 a)
 
Sprawozdanie      z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego      za 2006 rok jest    załącznikiem nr 3        do  
protokołu. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Starostę Powiatu o zabranie głosu.
 
Starosta   Powiatu  p.   J.  Rosół   przedstawiając  sprawozdanie  Zarządu z  wykonania  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego  za  2006  r. powiedział,  że  ustawa  z  dnia  30  czerwca  2005r.  o  finansach  publicznych
nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia  Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca następnego
roku. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wypełnił nałożony nań ustawowy obowiązek i wymagane dokumenty
przekazane  zostały  zarówno  organowi  stanowiącemu  jak  i  kontrolnemu.  Przedłożone  pod  obrady
sprawozdanie za 2006 r. opiera się na sporządzanych, w trybie określonym w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, sprawozdaniach budżetowych.
Budżet  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006r.  przyjęty  został  w  dniu  22  grudnia  2005r,  Uchwałą  Nr
XLI/473/2005.  Po stronie dochodów zaplanowano na 2006 r. kwotę 76.115.924 zł., natomiast po stronie
wydatków  kwotę  80.267.115  zł.  W  procesie  planowania  budżetowego  przyjęto  konstrukcję
niezrównoważonego budżetu,  w którym planowane wydatki  były mniejsze  od planowanych dochodów o
909.809 zł. Tę kwotę zabezpieczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W toku wykonywania,  plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r. zwiększono do 88.463.559 zł., natomiast
plan wydatków do 96.439.518 zł.  Wykonanie budżetu za   2006 r.  zamknęło   się  po   stronie   dochodów
 kwotą  87.964.268,65 zł., a po stronie wydatków kwotą 90.367.559,40 zł. Wynik budżetu za 2006r. to  deficyt



w wysokości 2.403.290,75 zł.  Dodatkowo w rozliczeniu budżetu powiatu   za 2006 r.  należy    uwzględnić
  środki    finansowe,    stanowiące     przychody    pochodzące     z  nadwyżki  z  lat  ubiegłych  jak  i  wolnych
środków.  
Z   kolei   na   spłatę   zaciągniętych w   ubiegłych   latach zobowiązań,  przeznaczono kwotę  378.607,07 zł.,
 stanowiącą   rozchody   budżetowe.   Ponadto do rozchodów budżetowych   zalicza się   pożyczki udzielone
samodzielnym  publicznym  zakładom  opieki  zdrowotnej,  dla  których  Powiat  Wodzisławski  jest  organem
założycielskim. 
Sprawozdanie opisowe jak i statystyczne sprawozdania budżetowe były przedmiotem badań Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
Starosta  podkreślił,  iż  organ  nadzoru  wydał  pozytywną  -  bez  żadnych  uwag  -  opinię  o  przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006r.
Na zakończenie  powiedział,  że  biorąc  pod uwagę  powyższe  zwraca się  do  Wysokiej  Rady o  przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 
Ad. 7 b)
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  przedstawienie   opinii  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego  sprawozdaniu   z
wykonania budżetu  za 2006 rok.
Skarbnik Powiatu p.  M. Rakowski  przedstawił  Uchwałę Nr 4100/II/78/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku II
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.  Uchwała stanowi    załącznik nr 4  
   do protokołu  .
 
Ad. 7 c)
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.   E.  Wala  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok. 
 
Wiceprzewodnicz ący Komisji Rewizyjnej p. G. Dziewior  przedstawił opinię o sprawozdaniu z wykonania
budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego za  2006 rok  wraz z wnioskiem o  udzielenie  absolutorium Zarządowi
Powiatu.  
Wniosek stanowi   załącznik nr 5        do protokołu  .
 
Ad. 7 d)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  E. Wala  przedstawił  Uchwałę Nr 4100/II/61/2007 z dnia  13 kwietnia
2007  roku  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach.  Uchwała  stanowi
załącznik nr 6        do protokołu  .
 
Ad. 7 e)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  E. Wala  otworzył dyskusję.
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Ad. 7 f)
 

•        Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania      budżetu     
Powiatu  za  2006  rok  oraz  udzielenia      Zarządowi  Powiatu  absolutorium  z  tego  tytułu      jest  
załącznikiem nr 7      do protokołu  . 

 
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Zarząd  Powiatu  oraz  Komisję  Organizacyjno-
Prawną.     
 
Uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 



Uchwała  Nr  VII/89/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  rozpatrzenia  sprawozdania
Zarządu Powiatu  z  wykonania  bud żetu  Powiatu  za  2006 rok  oraz  udzielenia  Zarz ądowi  Powiatu
absolutorium z tego tytułu  została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi   załącznik nr 8        do protokołu  .
 
Przewodnicz ący  Rady  p.  E.  Wala  w  związku  z  udzieleniem  absolutorium  złożył  Zarządowi  Powiatu
gratulacje jak również Zarządowi poprzedniej kadencji.  
Następnie ogłoszona została przerwa w obradach,  a  po jej  zakończeniu  Przewodniczący Rady wznowił
obrady i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. 8 a) 

•   Projekt uchwały w sprawie      ustanowienia i przyznania Nagrody Powiatu Wodzisławskiego  
w  Dziedzinie  Kultury  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury jest   załącznikiem      nr 9   do protokołu  .

 
Projekt  uchwały został  pozytywnie  zaopiniowany przez  Komisję  Organizacyjno – Prawną   oraz Komisję
Edukacji, Kultury i Sportu.     
 
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  18  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  18  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VII/90/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  ustanowienia  i  przyznania
Nagrody  Powiatu  Wodzisławskiego  w  Dziedzinie  Kultur y  za  osi ągnięcia  w  dziedzinie  twórczo ści
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi   załącznik nr 10           do protokołu  .
 
Ad. 8 b)

•   Projekt uchwały w sprawie       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy  
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na realizację
zadań przy drogach powiatowych jest   załącznikiem nr 11        do protokołu  .  

 
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów  oraz  Komisję
Infrastruktury i Drogownictwa.     
  
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.   E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  18  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  18  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VII/91/2007 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  wyra żenia  zgody na zawarcie
porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiato wi Wodzisławskiemu przez Miasto Rydułtowy
z przeznaczeniem na realizacj ę zadań przy drogach powiatowych  została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi   załącznik nr 12        do protokołu  .
 
Ad.  8 c) 

•   Projekt  uchwały  w  sprawie      wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzielenie  
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Godów z przeznaczeniem
na realizację zadań przy drogach powiatowych jest   załącznikiem nr 13        do protokołu  . 

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję
Infrastruktury i Drogownictwa.     
    
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
 Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W



głosowaniu  udział  wzięło  19  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  19  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VII/92/2007 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  wyra żenia  zgody na zawarcie
porozumienia o udzielenie pomocy finansowej Powiato wi Wodzisławskiemu przez Gmin ę Godów z
przeznaczeniem na realizacj ę zadań przy drogach powiatowych  została podjęta jednogłośnie.
Uchwała      stanowi   załącznik nr 14        do protokołu  .
 
Ad.  8 d) 

•   Projekt  uchwały  w  sprawie      wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Mszana z przeznaczeniem
na realizację zadań przy drogach powiatowych jest   załącznikiem nr 15   do protokołu  .

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję
Infrastruktury i Drogownictwa.     
  
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  20  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  20  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VII/93/2007 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  wyra żenia  zgody na zawarcie
porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiato wi Wodzisławskiemu przez Gmin ę Mszana z
przeznaczeniem na realizacj ę zadań przy drogach powiatowych  została podjęta jednogłośnie.
Uchwała      stanowi   załącznik nr 16        do protokołu  .
 
Ad.  8 e) 

•   Projekt  uchwały  w  sprawie      wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem
na realizację zadań przy drogach powiatowych jest   załącznikiem nr 17        do protokołu  .

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję
Infrastruktury i Drogownictwa.     
  
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  19  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  19  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VII/94/2007 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  wyra żenia  zgody na zawarcie
porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiato wi Wodzisławskiemu przez Gmin ę Gorzyce z
przeznaczeniem na realizacj ę zadań przy drogach powiatowych została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi   załącznik nr 18           do protokołu  .
 
Ad. 8 f) 

•  Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia  z  Powiatem Rybnickim
dotyczącego  szkolenia  kandydatów  na  rodziny  adopcyjne  pochodzące      z  terenu  Powiatu  
Rybnickiego przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzycach jest   załącznikiem nr  
19        do protokołu  .

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.   
  
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 



 
Uchwała  Nr  VII/95/2007 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  wyra żenia  zgody na zawarcie
porozumienia  z  Powiatem  Rybnickim  dotycz ącego  szkolenia  kandydatów  na  rodziny  adopcyjne
pochodz ące  z terenu Powiatu Rybnickiego przez Powiatowy O środek Adopcyjno – Opieku ńczy w
Gorzycach  została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi   załącznik nr 20           do protokołu  .
 
 
Ad. 8 g) 

•   Projekt uchwały w sprawie      wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyjęciu pomocy  
finansowej  udzielonej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Powiat  Rybnicki  oraz
przekazania jej  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki  zdrowotnej  pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w formie dotacji na zakup aparatu Rtg jest
załącznikiem nr 21        do protokołu  .

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia i
Pomocy Społecznej.      
 
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  16  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  16  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  VII/96/2007 Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w sprawie  wyra żenia  zgody na zawarcie
umowy  o  przyj ęciu  pomocy  finansowej  udzielonej  Powiatowi  Wodzisła wskiemu  przez  Powiat
Rybnicki oraz przekazania jej samodzielnemu publicz nemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazw ą
„Zespół Opieki  Zdrowotnej  w Rydułtowach” w formie d otacji  na zakup aparatu Rt,  została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi   załącznik nr 22        do protokołu  .
 
Ad.  8 h)

•  Projekt uchwały w sprawie      zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie  
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 roku jest   załącznikiem nr 23   do protokołu  . 

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez oraz Komisję Budżetu i Finansów, Komisję  Zdrowia i
Pomocy Społecznej, Komisję Edukacji, Kultury 
i Sportu.    
 
Głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu  udział  wzięło  17  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  17  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr VII/97 /2007 Rady Powiatu Wodzisławskieg o w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z
dnia 25 stycznia 2007r .bud żetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 roku, została podjęta jednogłośnie.
Uchwała      stanowi   załącznik nr 24        do protokołu  .
 
Ad.  8 i)

•     Projekt  uchwały  w  sprawie       odwołania    Sekretarz  a  Powiatu  Wodzisławskiego   jest  
załącznikiem nr 25        do protokołu  . 

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno – Prawną. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E.  Wala  poinformował,  że radni  przed rozpoczęciem sesji  otrzymali
kopie  pisma  Towarzystwa  Miłośników  Rydułtów,  które  wpłynęło  w  dniu  25  kwietnia  br.  Pismo  jest
załącznikiem nr 26    do protokołu  .   Powiedział,  że w przypadku, gdy nie będzie głosów w tej sprawie ze



strony radnych  uzna, iż wszyscy zapoznali się z treścią pisma. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.   E.  Wala  udzielił  głosu  Sekretarzowi  Powiatu  p.  Zbigniewowi
Seemannowi. 
 
Sekretarz  Powiatu  p.  Zbigniew  Seemann   powiedział,  że  wyrok  który  zapadł  w  jego  sprawie  jest  z
formalno-prawnego punktu widzenia prawomocny, czego nie neguje, lecz głęboko się z nim nie zgadza.
Wyrok  ten  był  konsekwencją  działania  inspirowanego  jak  powiedział,  przez  już  byłą  „Wielką  Trójcę
Rydułtowską”, a  ich perfidia działania doprowadziła przed sąd nawet jego  syna za - jak to napisali w pozwie
- „zakłócenie ciszy wyborczej”. Sprawa z oczywistych względów zakończyła się uniewinnieniem.
Spraw przed różnymi sądami w stosunku do jego osoby było kilka. Wszystkie skończyły się uniewinnieniem,
ale w przypadku, który jest przyczyną  jego kłopotów osobistych i zawodowych, „Wielkiej Trójcy” udało się,
stąd też sprawa wywlekana jest co jakiś czas na zewnątrz. Powiedział, że  sąd nie zakwestionował nigdy, że
tak zwane „delegacje” przyniosły do budżetu Miasta Rydułtowy wpływy w wysokości 11 mln. zł. 
Następnie  powiedział,  że  Rada  Powiatu  poprzedniej  kadencji  na  sesji  w  dniu  21  września  2006r.
rozpatrywała wniosek o jego odwołanie   z funkcji Sekretarza Powiatu   spowodowany wyrokiem, o którym
 wspominał  na wstępie. Wówczas Rada  nie zgodziła się jego odwołanie. Dalej stwierdził, że obowiązujące
prawo od tamtego czasu nie zmieniło się, od sierpnia 2006r. nie był już radnym, a i wtedy, jak i teraz żaden
przepis prawny nie nakładał i nie nakłada na Radę Powiatu obowiązku  jego odwołania z funkcji Sekretarza.
Jest to suwerenna decyzja Rady, a nie automatyczne wykonanie ustawy. 
Poinformował,  że  czując  się  głęboko  upokorzony  i  pokrzywdzony  wyrokiem  sądowym  podjął   działania
kierując do Sądu Najwyższego wniosek o kasację, a w związku z pojawieniem się nowych, bardzo istotnych
dowodów w tej  sprawie w Sądzie Okręgowym złożył  wniosek  o wznowienie  procesu i  jego   marzeniem
byłoby, aby kiedyś z tego miejsca mógł powiadomić radnych że sprawiedliwość jednak zwyciężyła i że może
o sobie powiedzieć, że jest niewinny. 
Chciałby również, by nie była to jego ostatnia wizyta na tej sali, na tej mównicy.
Powiedział, że  jest przekonany, że głosowanie nad projektem uchwały nie będzie odebrane jako poparcie
lub wyrażenie votum zaufania dla Pana Starosty i zwrócił się do radnych o  wyrażenie  w akcie głosowania
zgody  na jego  dalszą pracę w Starostwie jako Sekretarzaa Powiatu. 
Dodał, że  ma 57 lat, za sobą 33 lata pracy zawodowej, w tym 15 lat pracy   w samorządzie,  a do nabycia
uprawnień emerytalnych pozostało mu ponad 8 lat.
Na  zakończenie  powiedział,  że  za  kłopoty  i  problemy związane  z  jego   osobą  wszystkich  serdecznie
 przeprasza.
Wniosek o wznowienie procesu jest   załącznikiem nr 27   do protokołu  . 
Innych głosów w dyskusji jak również  uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.   E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały.  W
głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 9   radnych,   2 głosy były   przeciwne   i   7
wstrzymujących się. 
 
Uchwała  Nr  VII  /98  /2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskie go  w  sprawie  bud żetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2007 roku, została podjęta.
Uchwała      stanowi   załącznik      nr 28   do protokołu  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  podziękował  Sekretarzowi  za  dotychczasowa  pracę  w
Powiecie Wodzisławskim. 
 
Ad. 9 
Starosta Powiat p. J. Rosół –  w odniesieniu do wypowiedzi p. A. Gawędy i p. P Cybułki w temacie zadań
inwestycyjnych  mających  znaleźć  źródło  finansowania  ze  środków  będących  w  gestii  Subregionu
poinformował, że ustalone zostało z wnioskującymi, iż na następnej sesji  w tym temacie odpowiedzi udzieli
Wicestarosta Powiatu. 
W sprawie uaktualnienia zadań remontowych w Starostwie powiedział, że w trakcie przerwy zainteresowani
radni  otrzymali kserokopie  dokumentów z Wydziału Infrastruktury, a w temacie artykułów jakie ukazały się 
Nowinach Wodzisławskich  odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
Następnie Starosta poruszył temat Aglomeracji Rybnickiej. Powiedział, że w  Urzędzie Miasta  w Rybniku 
odbyła się prezentacja projektu aglomeracji, w której uczestniczyli przedstawiciele Powiatu. Aglomeracja ma
obejmować obszar, w którym zamieszkuje 667 tysięcy mieszkańców i będzie to mocny ośrodek obejmujący
subregion zachodni oraz Gminę Pawłowice.  Jest to sprawa ważna i  istotna dla naszego regionu, w związku
z tym temat omawiany był na Konwencie  Wójtów / Burmistrzów i Prezydenta. Ustalono, że w dniu 8 maja 
odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu poświecone wyłącznie sprawie rozważenia możliwości działania
Aglomeracji  Rybnickiej.  Do  tego  czasu  będą  przygotowane  przez  Subregion  propozycje  działania  tej
aglomeracji.  W chwili obecnej  brak jest jeszcze szczegółowych informacji na temat działania aglomeracji.



Istnieje  obawa,  że  w  momencie  gdy  ukaże  się  ustawa  o  aglomeracjach  miejskich,  która  przewiduje
 powołanie Aglomeracji  Silesia wówczas Aglomeracja Rybnicka w zakładanym kształcie może nie zostać
ujęta.  W  związku  z  powyższym  czynione  są  starania,   aby  przepisy  ustawy  może  było  odnieść  do
Aglomeracji Rybnickiej. 
Starosta  jako uczestniczący w strukturach Subregionu  Zachodniego, jedynego w obrębie  w województwa
śląskiego, ocenia jego działalności  bardzo wysoko. Powiedział, że zadaniem Subregionu jest  wypracowanie
takiej propozycji, aby aglomeracja mogła  zostać utworzona. Dodał, że nikt nie ma wątpliwości, że jest to
jedyny  moment,  w  którym  możliwe  staje  się  utworzenie  silnej  struktury  mogącej  konkurować  z  innymi
aglomeracjami. Poinformował, że w dniu 8 maja br  odbędzie się dyskusja w gronie wszystkich gmin Powiatu
Wodzisławskiego. 
Na zakończenie powiedział, że informacje o dyskusji tym zakresie  zostaną radnym przekazane. 
 
Ad vocem  radny p. Mieczysław Kowalski  zapytał, dlaczego gmina Radlin  o  projektach  w dziale 1.1.3 nie
otrzymała informacji i nie miała możliwości złożenia wniosku. 
 
Starosta  p.  J.  Rosół  –  odpowiedział,  że  jak  wcześniej  zostało  powiedziane  w tej  sprawie  odpowiedź
zostanie udzielona przez Wicestarostę na następnej sesji.
 
Przewodnicz ący Rady p. E. Wala  poinformował, że w tej sprawie wpłynęło pismo Rady Miasta Radlin, które
zostanie odczytane. 
 
Ad. 10
 
Przewodnicz ący Rady p. E. Wala      odczytał pismo Rady Miasta Radlin w sprawie       podziału środków na  
zadania strategiczne w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego   stanowiące   załącznik      nr 29  
   do protokołu  . 
Ww. pismo zostanie rozpatrzone zgodnie z procedurą. 
Następnie przedstawił:
- pismo jakie skierowała do Rady Powiatu   Komisja Rewizyjna,   a dotyczące  kontroli w PZZN w zakresie
zadań statutowych, 
- harmonogram  posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu  w miesiącu maju, 
-informację o uczestnictwie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących w uroczystościach i spotkaniach, na
których reprezentowali Wysoką Radę.  
 
Następnie Przewodniczący poinformował, że w okresie od 30.04 – 6. 05 obowiązki Przewodniczącego Rady
 wykonywać będzie Wiceprzewodnicząca p. E. Cogiel.
Poinformował  również,  o  upływającym  z  dniem  30  kwietnia  ustawowym  terminie  złożenia  oświadczeń
majątkowych oraz o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych.  
 
Radny p. P.  Cybułka –  w związku z zapytaniem dotyczącym artykułu poświęconego budynkowi „  Złota
Jesień” powiedział, że oczekiwał  odpowiedzi na wątpliwości podnoszone w pierwszej części  sesji.  Powinno
być znane  stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
Przewodnicz ący  Rady  p.  E.  Wala    powiedział  ,  że  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego   w
zakresie  wydawanych  decyzji  podlega  Wojewódzkiemu Inspektorowi  Nadzoru  Budowlanego,  natomiast
odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona na piśmie.
 
Ad. 11 
Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodnicz ący Rady p. E. Wala     zamknął obrady VII sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego  o godz. 17.15. 
 
 
Protokołowała 
Krystyna Kuczera. 


