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

w dniu 29 marca 2007 roku
 
 

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 29 marca 2007 roku o godz. 15.00. Miejscem
obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
 
Na wstępie Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przywitał zebranych, otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 27 radnych. Lista obecności radnych
stanowi   załącznik nr 1   do protokołu z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  . Następnie przywitał
gości.  Lista  obecności  gości  stanowi    załącznik  nr  2   do  protokołu  z  obrad  VI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 2
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  porządek  obrad sesji  został  dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu. 
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od V sesji. 
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok oraz

podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8.    Sprawozdania:

a)   z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych mu jednostek za 2006rok,
b)   z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za okres kadencji,
c)    z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze 2006 roku,
d)   z wykonania uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27.03.2000r. w sprawie

zasad  przyjmowania  darowizny  aparatury  i  sprzętu  medycznego  przez  samodzielne  publiczne
zakłady opieki zdrowotnej pod nazwą  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,

e)   z wykonania uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29.01.2001r. z póżn.
zm. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości powiatu oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

9.    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,

b)   zmiany uchwały Nr XLIX/605/2006 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,

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

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

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

f)     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  pomocy  finansowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Gminę  Lubomia  z  przeznaczeniem na realizację  zadania  pod nazwą:
„Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni”,

g)    wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  pomocy  finansowo  –  rzeczowej
Powiatowi  Wodzisławskiemu przez Miasto  Pszów z  przeznaczeniem  na  realizację  zadań  przy
drogach powiatowych, 

h)   powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonania uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych
w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy, 

i)     podziału  wyodrębnionych  środków  na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli
zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest



Powiat Wodzisławski w roku 2007,
j)     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Powiat  Wodzisławski  porozumień  z  gminami:  Godów,

Gorzyce,  Lubomia,  Marklowice,  Mszana,  Pszów,  Radlin,  Rydułtowy  i  Wodzisław  Śląski,
dotyczących  funkcjonowania  Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu
Śląskim oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością,

k)   udzielenia  zgody  na  zastosowanie  bonifikaty  od  opłaty  rocznej  z  tytułu  trwałego  zarządu
przysługującego  Powiatowemu  Domowi  Dziecka  w  Gorzyczkach  na  nieruchomości  Powiatu
Wodzisławskiego, opisanej w księdze wieczystej KW Nr  51209-W,

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

m) przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”,
n)   powiadomienia  Sekretarza  i  Skarbnika  Powiatu  Wodzisławskiego  o  obowiązku  przedłożenia

oświadczenia lustracyjnego,
o)   odwołania  z  funkcji  Przewodniczącej  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego p. Czesławy Somerlik, 
p)   powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
q)   wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  stosunku  pracy  przez  pracodawcę  z  radną  Powiatu

Wodzisławskiego Panią Krystynę Szymiczek,
r)    ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego.   

10.    Informacja Biura Prawnego na temat stosowania ustawy lustracyjnej w odniesieniu do radnych.
11.      Odpowiedzi  na zapytania i interpelacje radnych. 
12.      Informacje bieżące. 
13.     Zamknięcie obrad VI sesji. 
 
Ad. 3
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu
Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady Powiatu można wnosić do momentu rozpoczęcia kolejnej
sesji.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. Obecnych na sali było 22 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr V/07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 22 lutego 2007r. został przyjęty.
 
Ad. 4
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 3   do protokołu   z obrad  
VI  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Informacja  o  przetargach  stanowi    załącznik  nr  4   do  
protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
Ponadto  przedstawił  informację  z  przebiegu  delegacji  w  dniach  21  do  24  lutego  2007r.  w  Powiecie
Recklinghausen.
 
Ad. 5
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym
wpłynęła jedna interpelacja radnego p. Grzegorza Dziewiora i dotyczyła sytuacji służby zdrowia na terenie
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny p. Piotr Cybułka  -  przedstawił dwie interpelacje:
-    w sprawie przestrzegania czasu pracy lekarzy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których
Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim, która stanowi    załącznik nr 5   do protokołu    z obrad VI  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego,
-     w sprawie braku konkretnego planu dalszego funkcjonowania powiatowej służby zdrowia w kontekście
zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia Krajowej Sieci Szpitali, która stanowi   załącznik nr 6   do protokołu  
z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny Pan Józef Żywina –  powiedział,  że pytania chce zadać  po to aby uzupełnić  i  zapytać  o sedno
interpelacji  radnego  p.  G.  Dziewiora  oraz  ostatniej  interpelacji  radnego  p.  P.  Cybułka.  Pytania  dotyczą
sytuacji w służbie zdrowia na terenie Powiatu, i  są  podyktowane troską o nią.  Powołał się na artykuł  w
Nowinach z  dnia 20 lutego 2007r.  Czynił  starania o  uzyskanie  informacji  w  ww.  sprawie  (rozmawiał  ze
Starostą, z Wicestarostą), jednak odbiera to w ten sposób, że nie otrzymał odpowiedzi. Zapytał co takiego
się stało, że zachodzi potrzeba tak nagłych i  tak bardzo nagłośnionych działań.  Jakie realne zagrożenia
zaistniały i jakie są dowody na te zagrożenia. Ma prawo o tym nie wiedzieć jednak twierdzi, że informacja w



tych  sprawach  powinna  działać  w  obydwu  kierunkach.  Stwierdził,  że  jeżeli  Państwo  mają  informację  o
zagrożeniu któregokolwiek ze szpitali a wypływające z centrali czyli Ministerstwa, bądź ze szczebli wysoko
położonych to trzeba być  przygotowanym na tego typu działania ale trzeba to robić w zaciszu gabinetów,
gdyż należy przygotować pełną koncepcję działania bowiem wywołują one określone konsekwencje i mogą
się wiązać ze zwolnieniami (kontrakt, inwestycje, przyznanie dotacji). Jeżeli już zaczęło się w ten sposób
działać to trzeba wiedzieć co było przyczyną.  W artykule prasowym jest napisane, iż Dyrektorzy Szpitali,
Członkowie  Zarządu  Powiatu  oraz przedstawiciele  związków zawodowych  od kilku tygodni  pracują  nad
dostosowaniem funkcjonowania szpitali do nowych warunków. Ww. artykuł prasowy ukazał się w dniu 20
lutego br., dlatego zapytał jaki był skład tego zespołu i jaki ma dorobek oraz jakie związki zawodowe brały
udział  w tymże zespole?, gdyż  otrzymał informację  z ubiegłego tygodnia,  że do Starosty Powiatu został
skierowany list protestacyjny ze związków zawodowych z SP ZOZ w Wodzisławiu Śląskim, które wyrażają
obawy, iż nie konsultuje się z nimi podejmowanych działań.  Ponadto zapytał co to znaczy, że Dyrektorzy
przygotowują  części  robocze,  które  potem  są  poddawane  analizie  aby  to  była  jedna  całość.  Pan  D.
Majcherek przy swoim zdjęciu w prasie napisał „jeżeli większość uzna, ze oba zoz – y powinny zostać, to tak
się stanie”. Stwierdził, jaka to jest większość, jak nikt nie robił referendum, nikt nikogo nie pytał, to jak uznać,
iż  większość  jest  za.  Nie  podejmuje  się  takich  działań  bez  opinii  społecznej.  Na  stronie  internetowej
Ministerstwa Zdrowia wynika jasno, że za 5 lat, czyli niedługo proces łączenia likwidacji podmiotów służby
zdrowia może tyle trwać i może się okazać, iż miejsc łóżkowych w Województwie Śląskim będzie za mało.
Praca powinna iść w kierunku zmiany specjalizacji, a wiec jakie oddziały powinny być. Radny p. G. Dziewior
w swojej interpelacji na ten temat się wypowiedział. Proces musi być delikatny, robiony z wielkim wyczuciem
społecznym, dobrze przygotowany z pełną symulacją działania służby zdrowia i zrobiony tak, aby nikogo nie
skrzywdzić.
 
Radna  Pani  Krystyna  Smuda  –  przedstawiła  interpelację  dotyczącą  Nieboczów  i  Ligoty
Tworkowskiej  ,  która  stanowi    załącznik  nr  7   do  protokołu    z  obrad  VI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
Powiedziała ponadto, że fakty nakładają się jedne na drugie. Mieszkańcy Ligoty Tworkowskiej i Nieboczów
przyjęli z zadowoleniem opinię, iż Starosta będzie dbał aby to zadośćuczynienie i traktowanie było naprawdę
godziwe. Poinformował, iż we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się zebranie wiejskie i proponowane
jest aby zmieniono nazwę stowarzyszenie z „Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Wsi przed Wysiedleniem” na
nazwę  „Stowarzyszenie  na  rzecz  podwyższenia  wartości  gospodarstw”.  Wśród  mieszkańców  panuje
nieciekawy nastrój, gdyż czują się bezsilni, rozgoryczeni. Wydawało się, że zebranie w ww. terminie winno
być bardzo sensowne, a na tym zebraniu winien być Wojewoda Opolski, Wojewoda Śląski, przedstawiciel
ochrony środowiska, przedstawiciel inwestora RZGW, Starosta Wodzisławski oraz Wójt Gminy Lubomia. Już
dziś wiemy, że zebranie zostanie odwołane, gdyż w związku z komunikatami w Radiu Katowice ludzie nie
zgadzają się nawet przyjść i zrywają umowy.  Zasugerował, iż wszystko zaczęło się od dnia 13.03.2002r. w
którym  z  UE otrzymaliśmy list  proponujący  środki  finansowe  w  formie  pożyczek  i  kredytów  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2007  i  2013.  Te  środki  mogą  być  uruchomione  poza
konkursowo. Ten program ma następujące nazwy „Jasper”, „Jesica”, „Jeremi”. Według niej inwestor postarał
się  o  te  środki,  a  środki  mają  pochodzić  z  dwóch  banków –  Europejskiego  Banku  Inwestycyjnego  i
Europejskiego Banku Odbudowy i  Rozwoju. Powiedziała, że mieszkańcy napisali  list do Rzecznika Praw
Obywatelskich,  Komisji  Wspólnot Europejskich w Brukseli,  Helsińskiej  Fundacji  Praw Człowieka oraz do
fundacji ekologicznych. Stwierdziła, że problem będzie narastał.
 
Ad. 6
Radny Pan Piotr Cybułka  – przedstawił 3 oświadczenia:
-       poinformował, że w dniu 29.01.2007r. złożył interpelację w sprawie zagrożenia środowiska naturalnego

przez składowanie  odpadów w wyrobisku  po  byłej  cegielni  oraz  wycinkę  drzew przy  ul.  Bohaterów
Warszawy  w  Rydułtowach.  Otrzymał  7.02.2007r.  odpowiedź  ze  strony  Starostwa,  która  jest  dość
wyczerpująca.  Jednak  chciał  radnych  poinformować  o  stanie  tej  sprawy.  Inspektor  sanitarny
przeprowadził  w  tym  wyrobisku  kontrolę  sanitarną,  jednak  nie  jest  tak  jak  podają  lokalne  media,  iż
chodziło  o  mandat  za  niewyrzucony  kosz,  co  dla  niego  jest  sprawą  niepoważną.  „Ze  względu  na
nieprawidłowości  stwierdzone w trakcie kontroli  Spółka Zielony Śląsk zarządzeniami pokontrolnymi z
dnia 20.02.br. została zobowiązana do uzgodnienia warunków do prowadzenia rekultywacji wyrobiska po
eksploatacji  gliny  ze  Starostą  oraz  do  podjęcia  działań  ograniczających  niebezpieczeństwo
zanieczyszczenia  środowiska  w  wyniku  prowadzonych  prac.  Biorąc  pod  uwagę  nieprawidłowości
związane  z  nieprawidłowym  magazynowaniem  odpadów  oraz  stanem  formalno  –  prawnym
magazynowanych  odpadów  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska  wniósł  do  Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wszczęcie postępowania w kierunku stwierdzenia nieważności
decyzji Starosty Wodzisławskiego zezwalającej na transport na terenie całego kraju oraz na zbieranie
odpadów innych  niż  niebezpieczne.  20.02.br.  odbyła  się  wizja  lokalna,  gdzie  obecny był  Naczelnik
Ochrony Środowiska, przedstawiciele Urzędu Miasta i  on także został  zaproszony.  Jest tam jeszcze



wiele  nieprawidłowości  chociaż  sprawa  nabrała  cywilizowanego  obrotu,  pewne  rzeczy  są
pomagazynowane. Jednak dla niego wydanie decyzji o magazynowaniu w bliskim sąsiedztwie siedzib
ludzkich jest nie do końca uzasadnione. Rachunek ekonomiczny mówiłby, że każda dziura jest warta
zakrycia gdyż są to wielkie pieniądze.”.

Ponadto poinformował,  że postępowanie prowadzi  Urząd Miejski w Rydułtowach odnośnie nie do końca
legalnej wycinki drzew.

-          powiedział, że w lokalnej prasie są podawane do publicznej wiadomości oświadczenia majątkowe,
w  tymradnych  powiatowych.   W  jego  przypadku  podana  jest  niewielka  nieprawda.  W  rubryce
samochód napisał  „nie  dotyczy”  a  w gazecie  napisane zostało,  że  nie  ma samochodu i  jest  to
kłamstwo. Jeździ samochodem Ford Mondeo. Natomiast w oświadczeniu majątkowym w pouczeniu
jest zapis, iż jeżeli samochód nie przekracza wartości 10.000 zł, to się go nie wpisuje,

-     przedstawił oświadczenie dotyczące niejasnej sytuacji nazywanej przez niektórych „korupcją
polityczną”  i  postawą  Pana Przewodniczącego E. Wali  polegająca na niewystarczającym
poinformowaniu o sprawie radnych, które stanowi    załącznik nr 8   do protokołu    z obrad VI  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  – stwierdził, że w oświadczeniu radnego p. P. Cybułka
pojawił się zarzut, iż nie poinformował dostatecznie radnych. Nie mógł udzielić takich informacji, bowiem do
niego wniosek nie wpłynął. Ponadto nie pretenduje do żadnego stanowiska, niż tylko takiego, do którego go
Rada powołała. Do Rady Powiatu taki wniosek nie wpłynął, a informacje uzyskał z rozmów prywatnych. 
 
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
2006 rok wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 9   do protokołu    z obrad VI sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Komisja Organizacyjno – Prawna wydała pozytywną opinię do ww. sprawozdania.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok. W głosowaniu 
udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  26  radnych,  bez  głosów  przeciwnych  i  1  głosie
wstrzymującym.
Uchwała Nr VI/70/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie    przyjęcia sprawozdania z działalności  
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok została podjęta i stanowi   załącznik nr 10   do protokołu   z  
obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8a
Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych  mu jednostek  za
2006 rok stanowi   załącznik nr 11   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wydała pozytywną opinię do ww. sprawozdania.
 
Radna Pani Jolanta Tomaszewska  – podziękowała za bardzo wnikliwe i obszerne sprawozdanie. Zapytała
o usamodzielnianie się wychowanków, gdyż zaskoczyła ją ilość osób usamodzielniających się w roku 2006
około  155.  Jak  to  wygląda,  jeżeli  chodzi  o  kontynuowanie  nadzoru  co  ten wychowanek  po osiągnięciu
samodzielności  robi  dalej?  Przeczytała  bowiem,  że  6  osób  skorzystało  z  pomocy  finansowej  na
usamodzielnienie się,  8  osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie się  w formie wyprawki  rzeczowej,
pomoc socjalna na usamodzielnianie się  była w przede wszystkim w formie pomocy w przezwyciężaniu
trudnej sytuacji życiowej (wsparcie psychologiczne), pomoc w znalezieniu pracy, zapewnienia określonych
warunków mieszkaniowych,  pomoc z zakresu prawa pracy.  Zapytała czy osoby,  które kontynuują  naukę
mają  status  osób  podlegających  opiece?  Zauważyła,  iż  w  Syryni  i  w  Gorzycach  są  mieszkania  dla
usamodzielniających się wychowanków. Dlatego zapytała jak to wygląda? Ponadto stwierdziła, że z potrzeb
zapisanych jest prośba o uruchomienie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków.
 
Dyrektor  PCPR Pani  Irena Obiegły  –  w odpowiedzi  stwierdziła,  iż  jeśli  chodzi  o usamodzielnianie  się
wychowanków, to jest to jeden z ważniejszych elementów pracy PCPR w zespole pomocy dziecku i rodzinie.
Usamodzielnienia dotyczą wychowanków, które opuszczają rodziny zastępcze, czyli po ukończeniu 18 roku
życia wychowanka rodzina zastępcza z mocy prawa zostaje rozwiązana, jeżeli jednak rodzina wyrazi zgodę
żeby się nie usamodzielniać a pozostać w rodzinie przepisy prawa dają możliwość do 25 roku życia, jeżeli



wychowanek kontynuuje naukę. Rodzina otrzymuje takie same wynagrodzenie jak do 18 roku życia. Dopiero
po  tym  czasie  może  się  usamodzielnić.  Usamodzielnienia  dotyczą  również  wychowanków,  którzy  są  z
Powiatu  Wodzisławskiego,  ale  w  dzieciństwie  zostali  skierowani  do  ośrodków wychowawczych  i  wtedy
placówka powinna poinformować o zamiarze usamodzielnienia się młodego człowieka. Proces przebiega tak
samo jak w przypadku innych wychowanków. Powiedziała, że sfera pozafinansowa też jest bardzo ważna.
Mieszkania  -  usamodzielnienia  są  przede wszystkim kierowane do wychowanków domu dziecka,  którzy
rokują szanse na to, iż będą kontynuować naukę. Wychowankowie uczą się usamodzielnienia. Stwierdziła,
że ta forma się sprawdziła, gdyż większość wychowanków domu dziecka są to osoby nastoletnie.
 
Członek Zarz ądu Powiatu Pan Damian Majcherek  – stwierdził, że tak jak mówiła radna p. J. Tomaszewska
sprawozdanie jest bardzo szczegółowe ale nie oddaje serca jakie wkładają  osoby którym powierzyliśmy
obowiązek  pomocy  osobom  znajdującym  się  w  różnej  sytuacji.  Jako  osoba  która  od  kilku  miesięcy  z
ramienia Zarządu Powiatu odpowiedzialna jest za sprawy związane m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie powiedział z dumą,  że osoby które mamy przed sobą są to osoby które kochają swoją pracę i
zostawiają mnóstwo serca i to widać, zarówno w sensie pragmatycznym jak i w sensie poznawania osób
którym służymy swoją  pomocą.  Powiedział,  że z jednej strony jest niesłychanie zadowolony,  że z takimi
osobami może współpracować ale z drugiej strony wie,  że przed nami są kolejne wyzwania. Kadra którą
dysponujemy jest to kadra – najlepsi z najlepszych, profesjonaliści  i osoby które kochają swoją pracę i za to
pragnę w imieniu Zarządu, Rady Powiatu podziękować, gdyż nie wyobrażam sobie żeby w dziedzinie której
Państwo pracuję nie mieć tego serca a Państwo je mają.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna, że
Rada Powiatu omawiane sprawozdanie przyjęła.
 
Ad. 8b
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za okres kadencji
stanowi   załącznik nr 12   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej wydała pozytywną opinię do ww. Sprawozdania.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna, że
Rada Powiatu omawiane sprawozdanie przyjęła.
 
Ad. 8c
Sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  za  II  półrocze  2006  roku  stanowi
załącznik nr 13   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno – Prawna zapoznała się z ww. Sprawozdaniem.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna, że
Rada Powiatu omawiane sprawozdanie przyjęła.
 
Ad. 8d
Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27.03.2000r. w
sprawie  zasad  przyjmowania  darowizny  aparatury  i  sprzętu  medycznego  przez  samodzielne  publiczne
zakłady opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, „Zespół Opieki Zdrowotnej
w  Wodzisławiu  Śląskim”  stanowi    załącznik  nr  14   do  protokołu    z  obrad  VI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Komisja Organizacyjno – Prawna zapoznała się z ww. sprawozdaniem.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna, że
Rada Powiatu omawiane sprawozdanie przyjęła.
 
Ad. 8e
Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29.01.2001r. z



póżn. zm. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości powiatu oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata stanowi   załącznik nr 15   do protokołu   z obrad VI sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja Organizacyjno – Prawna zapoznała się z ww. sprawozdaniem.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna, że
Rada Powiatu omawiane sprawozdanie przyjęła.
 
Ad. 9a
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  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  16   do  
protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno – Prawna  oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu 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. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 1 głos był
wstrzymujący, a głosów przeciwnych nie było.
Uchwała Nr VI/71/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego 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   została podjęta i stanowi  
załącznik nr 17   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9b
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/605/2006 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  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  18   do  
protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno – Prawna  oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala –  zapoznał radnych z pismem   z dnia 28 marca 2007r. Pani
Jolanty Atak - Zientarskiej, a dotyczącym nie podpisania przez nią wspólnej działalności w ramach NZOZ
„Centrum”. Poprosił o wyjaśnienia radcę prawnego w temacie zgodności z prawem ww. uchwały w obliczu
pisma p. J. Atak – Zientarskiej.
 
Radca prawny Pan Arkadiusz Marecki  – stwierdził, że pismo, które wpłynęło od p. J. Atak – Zientarskiej
nie  powoduje,  iż  nie  może  być  podjęta  proponowana  uchwała.  W proponowanej  uchwale  w  §  1  pkt  2
zmieniamy  uchwałę  z  września,  aby  umożliwić  dokonanie  przekształcenia,  wtedy  kiedy  na  skutek
nieporozumień nie będzie możliwe podjecie działalności przez wszystkie podmioty, które to deklarowały. Z
uwagi na powyższe czy p. J. Atak – Zientarska wspólnie podejmie działalność z innymi lekarzami nie ma
wpływu na dokonanie przekształcenia o ile uchwała w tej treści zostanie podjęta.
 
Radny Pan Piotr  Cybułka  – stwierdził,  że jest jednoznaczne,  iż  Rada tej  uchwały nie może podjąć.  Z
prawnego punktu widzenia może tak,  ale litera prawa nie mówi o relacjach miedzy ludźmi, którzy mają
tworzyć  nzoz. Ta sprawa powinna być  rozpatrzona ponownie. Przypomniał, iż proponował aby odbyło się
spotkanie wszystkich zainteresowanych w omawianej sprawie, a do niego nie doszło i pewne sprawy nie
zostały do końca wyjaśnione. Nic się nie stanie, jeżeli realizacja ww. uchwały zostanie przesunięta jeszcze o



miesiąc. Zwrócił się do Członka Zarządu Powiatu p. D. Majcherka o uwzględnienie jego apelu aby odłożyć
podjęcie uchwały o miesiąc.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że poprosił  radcę prawnego o  wypowiedź o
charakterze prawnym i taką otrzymaliśmy.
 
Członek Zarz ądu Powiatu p. Damian Majcherek  – stwierdził, że aby omówić całość sprawy nie można
skupić  się  na  jednym  elemencie.  Powiedział,  że  zgodnie  z  zapisem  §  1  ust.  3  ww.  projekcie  uchwały
zakończenie działalności czynności likwidacyjnych wskazanych komórek organizacyjnych miało nastąpić w
dniu  31.12.2006r.  o  ile  zaistnieją  warunki  do  podjęcia  działalności  przez  nzoz–y  które  przejmą  do
wykonywania  zadania  likwidowanych  komórek  organizacyjnych  SP  ZOZ  w  Rydułtowach.  W  dniu
20.12.2006r. p. lek med. R. Riemel-Baron wycofała swoją deklarację uczestniczenia w utworzeniu nzoz-u
który przejmie do wykonywania zdania poradni  poz-u i  poradni  pediatrycznej  w Przechodni  Rejonowo –
Specjalistycznej w Radlinie. W grudniu 2006 roku lek. med. p. Piotr Sobala zwrócił się z prośbą do Dyrekcji
SP ZOZ w Rydułtowach o przesuniecie do  dnia 31.03.2007r.  terminu przejęcia do  wykonywania  zadań
lekarza poz i poradni pediatrycznej przez NZOZ Centrum ze względu na zmianę rozporządzenia Ministra
Zdrowia dotyczącego wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzania sanitarne w nzoz-
ach. Ponadto 29.12.2006r. lekarze ( Krufczyk, Słomczyński, ) zwrócili się z prośbą o przesunięcie terminu
prywatyzacji  poradni  ginekologicznej  w Gaszowicach,  Radlinie i  Pszowie w związku przedłużającymi się
procedurami rejestracji nzoz-ów. Powyższe ruchy spowodowały konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu.
Zostały przygotowane nowe projekty i wystąpiono o opinie. W międzyczasie przesłano pismo H. Słaniny,
który z powodu zbliżającego się terminu przejścia na emeryturę zrezygnował z udziału w tworzeniu nzoz-u.
Ponownie wymusiło to sytuację iż Wydział Zdrowia 1.02.br. wystąpił do radcy prawnego z zapytaniem czy
powyższe zmiany powodują ponownie konieczność występowania o zmiany załącznika i tak należało zrobić.
Dlatego zmieniono projekt uchwały Rady i w dniu 14.02.br. został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu
Powiatu,  a  w  dniu  15.02.br.  z  wnioskiem  o  opinię  projektu  uchwały  zmieniającej  został  przesłany  do
Wojewody i gmin. 
 
Radny Pan Mieczysław  Kowalski  –  zapytał  czy  w Przychodni  Rejonowo-  Specjalistycznej  w  Radlinie
będzie zapewniona opieka pediatryczna?
 
Dyrektor  SP ZOZ  w  Rydułtowach  Pani  Bo żena  Capek  –  w  odpowiedzi  poinformował,  że  aneks  do
porozumienia obejmował trzech lekarzy – 2 internistów i pediatrę.  W związku z tym, przepisy mówią,  że
jeżeli Pani doktor nie będzie udziałowcem, to będzie pracownikiem według art. 23' kodeksu pracy. Podmiot
będzie  realizował  postanowienia  z  zakresu poz-u,  jeżeli  podmiot  nie  będzie  miał  potrzebnych lekarzy z
odpowiednimi kwalifikacjami to nie dojdzie do przekazania uprawnień.
 
Radny Pan Mieczysław Kowalski  – z powyższej wypowiedzi jest dla niego jasne, iż Powiat nie posiada
gwarancji, iż w nowo tworzonym podmiocie jest akceptacja lekarza pediatry, a jeżeli nie ma takiej gwarancji,
to wtedy to przekształcenie jest likwidacją.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach Pani Bo żena Capek  – poinformowała, że w omawianej Poradni pracuje
drugi pediatra, który zrezygnował z tworzenia nzoz-u, więc również przejdzie w ramach art. 23'  kodeksu
pracyi nie można mówić o likwidacji poradni pediatrycznej. Przekazuje się zakres świadczeń zdrowotnych w
ramach poz-u i poradni pediatrycznej i aby mogło dość do podpisania cesji miedzy SP ZOZ w Rydułtowach,
a NFZ zakład musiał wykazać personel medyczny, który będzie w nim pracował. Personel medyczny nie ma
tu nic wspólnego z tym kto będzie właścicielem przyszłego poz-u.
 
Radny Pan Mieczysław Kowalski  – ad vocem zapytał, czy ten podmiot posiada pisemny akces pediatry
jako pracownika.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach Pani Bo żena Capek  – stwierdziła, że takiego dokumentu nie powinno
być,  gdyż  nowy  podmiot  przejmuje  pracowników  w  następstwie  art.  23'  kodeksu  pracy  i  wchodzi  w
następstwa prawne zakładu, który jest wydzielany ze struktur SP ZOZ w Rydułtowach.
 
Radny  Pan  Piotr  Cybułka  –  powiedział,  że  Dyrekcja  SP ZOZ  w  Rydułtowach  obstaje  przy  tym,  aby
dwuetapowo prywatyzować  Przychodnię  na ul.  Orkana i  argumentem, aby w drugiej  kolejności dokonać
przekształceń  przychodni  specjalistycznych  jest  fakt,  iż  przynoszą  zysk.  Zapytał,  ile  jest  deklaracji  do
prywatyzowanej przychodni i jaki jest wynik ekonomiczny?
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach Pani Bo żena Capek  – w odpowiedzi  powiedziała, że nigdy takiego
stwierdzenia nie użyła.
 



Radna Pani Gra żyna Durczok  – zawnioskowała o zamknięcie dyskusji w tym temacie, gdyż słowa radnego
p. P. Cybułka nie mają nic wspólnego z treścią omawianego projektu uchwały. Według niej radca prawny
jasno wytłumaczył dzisiejszy problem.
 
Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach Pani  Bo żena Capek  – powiedziała,  że w uzasadnieniu do projektu
uchwały, która była podejmowana w czerwcu była podawana liczba deklaracji do tego poz-u ona nie mogła
diametralnie ulec zmianie.
 
Radny  Pan  Stanisław  Małecki  –  powiedział,  że  jeżeli  ktoś  zgłosił  akces,  że  chce  tworzyć  nzoz
najważniejsze  jest  aby funkcjonował  i  nie jest ważne ile  osób go utworzy.  Wspomniał,  że brał  udział  w
negocjacjach  z  lekarzami  tworzącymi  omawiany  podmiot,  który  ma  powstać.  Zapewniali  wszyscy,  że
wszystkie  nieprawidłowości  zostały  wyjaśnione  i  podpisali  umowę,  aby  od  dnia  1.04.br.  nzoz  powstał.
Pracujący w tej Przychodni zostaną przejęci zgodnie z kodeksem pracy przez nowo powstający podmiot.
Według niego najwyższy czas, aby nowy podmiot rozpoczął działalność.
 
Radny Pan Piotr Cybułka –  stwierdził, że powyższa dyskusja utwierdza go w przekonaniu o nierównym
traktowaniu podmiotów, które się starają o utworzenie struktur podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego przez radną p.
G. Durczok dotyczącego zakończenia dyskusji w tym punkcie. W głosowaniu wzięło udział 27 radnych. Za
przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych,  1  głos  był  przeciwny,  a 9 radnych wstrzymało się  od  głosu.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały  Nr  XLIX/605/2006  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. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, 8 głosów
było wstrzymujących, a 1 głos był przeciwny.
Uchwała Nr VI/72/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/605/2006 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   została podjęta i stanowi  
załącznik nr 19   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9c
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik nr 20   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno – Prawna  oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26
radnych, 1 głos był wstrzymujący, a głosów przeciwnych nie było.
Uchwała  Nr  VI/73/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śl.”    została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  21   do  protokołu    z  obrad  VI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9d
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik  
nr 22   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno – Prawna  oraz Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 



Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/74/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zatwierdzenia  zmian  w  statucie  
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”        została podjęta i  stanowi    załącznik nr 23   do protokołu    z obrad VI sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9e
Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób
niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007 wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 24   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  oraz  Komisja  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  wydały  pozytywne  opinie  o
projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie podziału
środków Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat  Wodzisławski w
roku  2007.  W  głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  27  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/75/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     podziału  środków  Państwowego  
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007   została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 25   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9f
Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej
Powiatowi  Wodzisławskiemu przez Gminę  Lubomia z przeznaczeniem na realizację  zadania pod nazwą:
„Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni” wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 26   do protokołu  
z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  oraz  Komisja  Infrastruktury  i  Drogownictwa  wydały  pozytywne  opinie  o
projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu
przez  Gminę  Lubomia  z  przeznaczeniem  na  realizację  zadania  pod  nazwą:  „Remont  nawierzchni  ul.
Powstańców w  Syryni”.  W głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  27  radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/76/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia  o  udzieleniu  pomocy  finansowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu  przez  Gminę  Lubomia  z
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ul. Powstańców w Syryni”   została  
podjęta i stanowi   załącznik nr 27   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9g
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowo –
rzeczowej  Powiatowi  Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację  zadań  przy
drogach powiatowych wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 28   do protokołu   z obrad VI sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  oraz  Komisja  Infrastruktury  i  Drogownictwa  wydały  pozytywne  opinie  o
projekcie uchwały.



 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  o  udzieleniu  pomocy  finansowo  –  rzeczowej  Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych. W
głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  27  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/77/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
porozumienia o udzieleniu pomocy finansowo – rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów
z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych   została podjęta i stanowi   załącznik nr 29  
do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9h
Projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  Miastu  Rydułtowy  do  wykonania  uprawnienia  zarządcy  dróg
powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 30   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno - Prawna  oraz Komisja  Infrastruktury i Drogownictwa wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powierzenia  Miastu  Rydułtowy  do  wykonania  uprawnienia  zarządcy  dróg  powiatowych  położonych  w
granicach  administracyjnych  Miasta  Rydułtowy.  W głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/78/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powierzenia  Miastu  Rydułtowy  do  
wykonania  uprawnienia  zarządcy  dróg  powiatowych  położonych  w  granicach  administracyjnych  Miasta
Rydułtowy   została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  31   do  protokołu    z obrad  VI  sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 9i
Projekt uchwały w sprawie podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wodzisławski w roku 2007 wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 32   do protokołu   z obrad VI  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja Budżetu i Finansów  oraz Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu wydały pozytywne opinie o projekcie
uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie podziału
wyodrębnionych  środków  na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w roku
2007. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr VI/79/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     podziału wyodrębnionych środków na  
dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w roku 2007   została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 33   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9j
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumień z gminami:
Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski, dotyczących
funkcjonowania  Powiatowego  Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Śląskim  oraz rozliczeń
finansowych związanych z jego działalnością wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 34   do protokołu   z  
obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja Budżetu i Finansów  oraz Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu wydały pozytywne opinie o projekcie



uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Powiat  Wodzisławski  porozumień  z  gminami:  Godów,  Gorzyce,
Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski, dotyczących funkcjonowania
Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Śląskim  oraz  rozliczeń  finansowych
związanych  z  jego działalnością.  W głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  27
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/80/2007 Rady  Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     wyrażenia  zgody  na zawarcie  przez  
Powiat  Wodzisławski  porozumień  z  gminami:  Godów,  Gorzyce,  Lubomia,  Marklowice,  Mszana,  Pszów,
Radlin,  Rydułtowy i  Wodzisław Śląski,  dotyczących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Śląskim oraz rozliczeń  finansowych związanych z jego działalnością   została  
podjęta i stanowi   załącznik nr 35   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
 
Ad. 9k
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu  przysługującego  Powiatowemu  Domowi  Dziecka  w  Gorzyczkach  na  nieruchomości  Powiatu
Wodzisławskiego, opisanej w księdze wieczystej KW Nr      51209-W wraz      uzasadnieniem stanowi   załącznik  
nr 36   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno - Prawna  oraz Komisja  Infrastruktury i Drogownictwa wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego
Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach na nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego,  opisanej  w
księdze wieczystej KW Nr  51209-W. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/81/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     udzielenia  zgody  na  zastosowanie  
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Domowi Dziecka w
Gorzyczkach na nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego, opisanej w księdze wieczystej KW Nr      51209-W  
została podjęta i stanowi   załącznik     nr 37   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9l
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 38   do protokołu   z obrad  
VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja Budżetu i Finansów  oraz Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu wydały pozytywne opinie o projekcie
uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok.
W  głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  27  radnych,  głosów  przeciwnych  i
wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr VI/82/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25  
stycznia  2007  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007  rok   została  podjęta  i  stanowi  
załącznik nr 39   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9m
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż.  Powiatu Wodzisławskiego”
wraz  z  uzasadnieniem  stanowi       załącznik  nr  40   do  protokołu    z  obrad  VI  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 



Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”. W głosowaniu udział wzięło
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 1 głos przeciwny, a wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  VI/83/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     przyznania  medalu  „Zasłużony  dla  
ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego”   została podjęta i stanowi    załącznik nr 41   do protokołu   z obrad  
VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9n
Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego o obowiązku
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 42   do protokołu    z  
obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja Organizacyjno - Prawna wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia
lustracyjnego.  W  głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  27  radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr VI/84/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     powiadomienia Sekretarza i Skarbnika  
Powiatu Wodzisławskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego   została podjęta i stanowi  
załącznik nr 43   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9o
Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady
Powiatu  Wodzisławskiego  p.  Czesławy  Somerlik  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  44   do  
protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Komisja Organizacyjno - Prawna  oraz Komisja  Infrastruktury i Drogownictwa wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego
p. Czesławy Somerlik. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów
przeciwnych nie było, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VI/85/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     odwołania z funkcji  Przewodniczącej  
Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego p. Czesławy Somerlik   została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 45   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9p
Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady
Powiatu Wodzisławskiego wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 46   do protokołu    z obrad VI sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Komisja Organizacyjno - Prawna  oraz Komisja  Infrastruktury i Drogownictwa wydały pozytywne opinie o
projekcie uchwały.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  oczekuje  propozycji  kandydatów  na
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Drogownictwa.
 
Radna Pani Gra żyna Durczok  – zaproponowała kandydaturę radnego Pana Leszka Bizonia.
 
Radny Pan Leszek Bizo ń wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W
głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych  (na  sali  obecnych  było  27  radnych).  Za przyjęciem głosowało  19
radnych, głosów przeciwnych nie było, a 6 radnych wstrzymało się od głosu.



Uchwała Nr VI/86/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     powołania Przewodniczącego Komisji  
Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i stanowi   załącznik nr 47   do  
protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9q
Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę  z  radną
Powiatu Wodzisławskiego Panią  Krystynę  Szymiczek wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 48   do  
protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zgody
na  rozwiązanie  stosunku  pracy  przez  pracodawcę  z  radną  Powiatu  Wodzisławskiego  Panią  Krystynę
Szymiczek.  W  głosowaniu  udział  wzięło  27  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  głosów
przeciwnych nie było, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VI/87/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
przez pracodawcę z radną Powiatu Wodzisławskiego Panią Krystynę Szymiczek   została podjęta i stanowi  
załącznik nr 49   do protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9r
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i  zasad naliczania oraz wypłacania diet  radnym Powiatu
Wodzisławskiego wraz z  uzasadnieniem stanowi    załącznik nr  50   do protokołu    z obrad VI sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ww. projekt uchwały opiniowały wszystkie Komisje Rady:
- Komisja Rewizyjna - pozytywnie
- Komisja Organizacyjno – Prawna – pozytywnie
- Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie
- Komisja Infrastruktury i Drogownictwa – pozytywnie
- Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie
- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – negatywnie
- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu – pozytywnie
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – nie wydała opinii
 
Radny  Pan  Józef  Żywina  –  Przewodnicz ący  Komisji  Organizacyjno              -  Prawnej  –  zgłosił
autopoprawki  do ww. projektu uchwały – w §6 pkt  1  w sformułowaniu „przez podstawę  wymiaru  diety”
skreślić należy w ostatnim wyrazie literkę „y”, później wyraz „zostawić” powinien zostać i skreślić należy trzy
kolejne  wyrazy  „procentową  wielkość  stanowiącą”  ponieważ  ona  wynika  z  pierwotnych  paragrafów.
Natomiast w §8 oczywista pomyłka przy „traci moc” w jednym wierszu jest powtórzony wyraz „w sprawie” i
jeden należy skreślić.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
ustalenia  wysokości  i  zasad  naliczania  oraz  wypłacania  diet  radnym  Powiatu  Wodzisławskiego.  W
głosowaniu  udział  wzięło  24  radnych  (na  sali  obecnych  było  27  radnych).  Za przyjęciem głosowało  15
radnych, 5 głosów było przeciwnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr VI/88/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     ustalenia wysokości i zasad naliczania  
oraz  wypłacania  diet  radnym  Powiatu  Wodzisławskiego   została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  51   do  
protokołu   z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 10
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala –  poinformował,  że weszła  w życie  ustawa lustracyjna.  W
związku z powyższym poprosił Starostę, aby radca prawny wyjaśnił sytuację radnych w tej sprawie.
 
Radca prawny Pan Arkadiusz Marecki  – powiedział, że radni powiatowi podlegają ustawie lustracyjnej.
Wojewoda Śląski w terminie do dnia 15.04.br. ma obowiązek powiadomić wszystkich radnych o obowiązku
przedłożenia  Wojewodzie  Śląskiemu  oświadczenia  lustracyjnego  i  jednocześnie  jest  zobowiązany  do
poinformowania o skutkach nie dopełnienia tego obowiązku. Kiedy radni otrzymają zawiadomienie, to będą
mieli miesiąc, aby to oświadczenie złożyć Wojewodzie Śląskiemu. Treść oświadczenia jest ściśle określona.
Mogą się zdarzyć  sytuacje, że radni mogą pełnić funkcję publiczną i  w takim przypadku składa się tylko
jedno  oświadczenie  lustracyjne,  a  innym  podmiotom  składa  się  informację,  iż  oświadczenie  lustracyjne
złożyło się wcześniej. Ta informacja ma określoną treść. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego
powoduje utratę mandatu radnego z dniem, w którym upłynął termin na złożenie oświadczenia. Obowiązek



składania  oświadczenia  lustracyjnego  dotyczy  osób,  które  są  urodzone  przed  1  sierpnia  1972  roku.
Oświadczenie  lustracyjne  nie  dotyczy  współpracy  z  organami  bezpieczeństwa,  ale  pracy  lub  służby  w
organach bezpieczeństwa.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że niektórych z radnych poprzez wykonywanie
określonych funkcji będzie dotyczyła lustracja i podmiot uprawniony może szybciej wystąpić do nas niż zrobi
to Wojewoda w stosunku do nas. Wtedy należy złożyć informacje o złożonym oświadczeniu. Jeżeli co do
tego byłyby pytania to biuro prawne udzieli informacji.
 
Radny Pan Kazimierz Grzywacz  – zapytał czy w sytuacji, jeżeli „ktoś” złoży oświadczenie lustracyjne iż
współpracował, a nie współpracował, to czy będzie kłamcą lustracyjnym?
 
Radca prawny Pan Arkadiusz Marecki  – powiedział, że taka osoba będzie wtedy kłamcą lustracyjnym.
 
Radny Pan Józef Żywina  – powiedział, że ustawa lustracyjna budzi wiele nieporozumień, dlatego zapytał
jak będzie traktowana jego odpowiedź jak w oświadczeniu lustracyjnym napisze „nie wiem”.
 
Radca prawny Pan Arkadiusz Marecki  – stwierdził, że oświadczenie lustracyjne ma określony wzór i tam
nie ma możliwości napisania słowa „nie wiem”.
 
Ad. 11
Starosta Powiatu Pan Jerzy Rosół  – poinformował, że jeśli chodzi o zbiornik Dolny Racibórz, to sytuacja
została zaprezentowana przez radną p. K. Smuda. Brał udział we wtorek w spotkaniu organizowanym przez
Wicewojewodę, w którym uczestniczyli sołtysi ze wsi Niebczowy i Ligota Tworkowska, Wójt Gminy Lubomia,
przedstawiciel stowarzyszenia obrony wsi Nieboczowy, przedstawiciele RZGW - atmosfera była budująca i
wydawało  się,  że  doszło  do  zbliżenia  stanowisk  (250  miln.  euro  na  zbiornik  Dolny  Racibórz).  Został
utworzony zespół, który miałby się spotykać raz w miesiącu. Ustalono, że w dniu 27.04.br. (w Nieboczowach)
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami i odpowiedzą  się  która lokalizacja by im odpowiadała. Dlatego z
ogromnym zdziwieniem przeczytał informację, która ukazała się na stronie internetowej Radia Katowice. Z
posiadanych informacji wie, że spotkanie z mieszkańcami się nie odbędzie. Dlatego nie wie co dalej będzie
się działo w powyższej sprawie. Mieszkańcy tych dwóch miejscowości stracili zaufanie do władz. Dlatego
należy zdawać sobie sprawę z tego co się mówi. Poinformował, że Wojewoda stwierdził, że jeżeli  nie będzie
zgody mieszkańców, będą wywłaszczenia, których dokonywał będzie Starosta Powiatu.
 
Wicestarosta Powiatu Pan Tadeusz Skatuła  – stwierdził, że w zasadzie mógłby odpowiedzieć pytaniem na
pytanie, dlaczego nic się nie dzieje, dlaczego nic się nie robi? (radny p. P. Cybułka) co się stało, że zachodzi
potrzeba takich działań, jakie to są zagrożenia, które przyczyniły się do podejmowania tych działań? ( radny
p. J. Żywina).  Ponadto interpelacja radnego p. G. Dziewiora również w sposób jednoznaczny i  troskliwy
mówi o służbie zdrowia. Z tej interpelacji można czytać – zwracam się z zapytaniem jakie kroki w tej sytuacji
a  w szczególności  w  obliczu  planowanych  zmian  przez  Ministerstwo  Zdrowia  w  funkcjonowaniu  służby
zdrowia zamierza poczynić Zarząd Powiatu. To jest jakby odpowiedź na pytanie, które stawiał radny p. J.
Żywina. Wszyscy wiedzą, że przygotowywany jest projekt ustawy o sieci szpitali, który ustala sieć szpitali
finansowanych  ze  środków publicznych.  Do  tego  projektu  są  przygotowywane  akty  wykonawcze,  które
ustalają kryteria oceny dla przydzielenia odpowiednich środków. Wszyscy znają wynik finansowy zoz-ów.
Według niego niepokoją się wszyscy i nie można stać w miejscu. Właśnie dlatego z jego inicjatywy został
powołany zespół  w  dniu  8.03.br.  W skład  zespołu  weszli  członek  Zarządu  p.  D.  Majcherek,  Naczelnik
Wydziału Zdrowia p. I. Koczy, Przewodniczący Komisji Zdrowia p. S. Małecki oraz dyrektorzy zoz-ów i ich
zastępcy. Jako doradcy zostali  powołani macenas Marecki i Skarbnik p. M. Rakowski. Na tym spotkaniu
został  zakreślony  obszar  działania  tego  zespołu.  Dyrektorzy  w  dniu  24.03.br.  złożyli  sprawozdanie  i
odpowiedzieli na szereg pytań. W oparciu o te materiały zostanie przeprowadzona analiza, z której zostaną
wyciągnięte wnioski i stworzony zostanie plan koncepcji funkcjonowania naszej służby zdrowia. Kiedy będzie
gotowa koncepcja funkcjonowania służby zdrowia zamierzeniem Zarządu jest aby skład roboczy rozszerzyć
o kompetentne osoby – prezydenta ( burmistrza), związki zawodowe i na tym etapie chciałby poinformować
Radę o wynikach pracy tego zespołu.
 
Radny Pan Józef Żywina  – powiedział, że odebrał wypowiedź Wicestarosty, iż „punkt widzenia zależy od
punktu  siedzenia”.  Nie  odniósł  się  do  jego zapytań,  gdyż  myśli,  że  wyjaśnią  sobie  to  w bezpośredniej
rozmowie.  Natomiast  powołany został  zespół  8.03.br.  a artykule prasowym było napisane o zespole już
20.02.br. Nie wie także skąd „nerwowość” u Pana Wicestarosta jeżeli jego pytania również były wyrazem
niepokoju o służbę zdrowia. 
 
Radny  Pan  Adam Gaw ęda –  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  ustawą  o  zespołach  opieki  zdrowotnej  są
powołane rady społeczne i należałoby w ten zespół włączyć  przewodniczących rad społecznych, gdyż te



instytucje  są  potrzebne do opiniowania  każdej  zmiany w  strukturze  organizacyjnej.  Poprosił  o  podjęcie
właściwych dalszych kroków.
 
Wicestarosta Powiatu Pan Tadeusz Skatuła  – powiedział, że z radnym p. J. Żywiną spotyka się i na ww.
tematy dyskutują a w wielu przypadkach słucha i uczy się. Jednak nie jest zdenerwowany. A jeśli chodzi o
prasę  to  nie  udzielał  w  tym  zakresie  żadnej  wypowiedzi  dotyczącej  terminu  powołania  wspomnianego
wcześniej  zespołu.  Natomiast,  jeśli  chodzi  o  wypowiedź  radnego  p.  A.  Gawędy,  to  miał  na  uwadze
przewodniczących rad społecznych. Panu radnemu G. Dziewiorowi obiecał miejsce w składzie zespołu.
 
Ad. 12
Radna Pani Jolanta Otawa  – przedstawiła sprawozdanie ze szkolenia  w Katowicach w temacie - rola i
zadania komisji rewizyjnej w procesie przygotowania i przyjęcia uchwały absolutoryjnej.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z następującymi pismami w sprawie:
- oświadczeń majątkowych radnych,
- rozstrzygnięcia  nadzorczego  stwierdzającego  nieważność  uchwały  Nr  IV/61/2007  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Wodzisławiu Śląskim,
- zapytania Przewodniczącego Rady Powiatu skierowanego do Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o
Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych czy Starosta J. Rosół figuruje w rejestrze,
- wystąpień i odpowiedzi Posła RP Henryka Siedlaczka,
- uroczystości i spotkań w okresie od ostatniej sesji,
- harmonogramu posiedzeń komisji w miesiącu kwietniu.
 
Ad. 13
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o
godzinie 18.30.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


