
Protokół nr V/07 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 22 lutego 2007 r.
 
 

 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła  się  w dniu 22 lutego 2007 r.  o  godz.  14.00.  Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane
quorum. W sesji uczestniczyło 24 radnych. W trakcie trwania sesji liczba obecnych radnych zwiększyła się
do 26.  Lista obecności radnych stanowi    załącznik nr 1   do protokołu  .  Przewodniczący Rady przywitał
również wszystkich zaproszonych gości. Lista obecności zaproszonych gości stanowi   załącznik nr 2   do  
protokołu.
 
Ad. 2
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu 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 IV sesji Rady Powiatu.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od IV sesji. 
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Wnioski i oświadczenia radnych.
7.     Przedstawienie  sprawozdań z działalności za  2006 rok:

a)    Powiatowego Zarządu Dróg,
b)    Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami,
c)    Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d)    Powiatowego Urzędu Pracy.

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a)   podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  niepełnosprawnych,
b)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy  finansowej przez Gminę Mszana

Powiatowi  Wodzisławskiemu z  przeznaczeniem  na  zimowe utrzymanie  chodników w  ciągu  dróg
powiatowych  położonych  na  terenie  Gminy  Mszana,

c)    zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w Katowicach na zadanie p.n.  „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41”,

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

e)    powołania  do  składu  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  p.
Leszka Bizonia,

f)     powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego  p. Leszka Bizonia.
9.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.   Informacje bieżące.
11.   Zamknięcie obrad V sesji.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zapytał czy ktoś  z radnych ma propozycje zmian do porządku
obrad sesji Rady Powiatu. 
 
Radni żadnych uwag ani propozycji do porządku obrad nie zgłosili, w związku z czym Przewodniczący Rady
stwierdził, iż Rada będzie obradowała zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad.
 
 
Ad. 3 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  protokół  został  przygotowany  i  wyłożony  w
statutowym  terminie.  Uwag  do  protokołu  nie  zgłoszono.  Następnie  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do
głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25



radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty.
 
 
Ad. 4
 
Radny M. Kowalski zaproponował, aby sprawozdanie z działalności Zarządu które jest dostarczane radnym
przed sesją było realizowane tylko poprzez zapytania do niego ze strony radnych, bo czytanie tego co już
radni otrzymali i z czym się zapoznali jest niepotrzebne. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zwrócił uwagę, iż w porządku obrad jest odpowiedni punkt na tego
typu wnioski. 
 
Wicestarosta Powiatu T. Skatuła  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie
od  ostatniej  sesji,  stanowiące    załącznik  nr  3    do  protokołu  .  Następnie  przedstawił  informację  o
przetargach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w okresie od ostatniej  sesji,  stanowiącą
załącznik nr 4   do protokołu  .
 
 
Ad. 5
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie złożono żadnej
interpelacji. Z kolei przedstawił następujące   pisma Komisji, które dotyczyły wniosku radnego P. Cybułki:
- pismo Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej stanowiące   załącznik nr 5   do protokołu  ,
- pismo Komisji Rewizyjnej, stanowiące   załącznik nr 6   do protokołu  .
Dodał, że Zarząd Powiatu przedstawił już swoje stanowisko w tej sprawie, ale jest ona ciągle w toku.
 
 
Radny P.  Cybułka  powiedział,  iż  otrzymał  pismo p.  Adama Mielimąki,  przedstawiciela  mieszkańców ul.
Narutowicza,  w  którym  pisze  on,  żeby odczytać  na  dzisiejszej  sesji  jego wezwanie.  Stąd zapytanie  do
Przewodniczącego – czy można odczytać to pismo.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, iż nie ma potrzeby odczytywania tego pisma, gdyż
wszyscy  radni  otrzymali  już  jego  kopię.  Pismo  zostało  także  przekazane  do  Biura  Prawnego.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż po konsultacji z Biurem Prawnym, jak również po dyskusji na Komisji
Organizacyjno-Prawnej  uznał,  że  sprawa  ta  bezpośrednio  nie  dotyczy  Rady  Powiatu,  która  nie  może
nakazać Staroście określonego działania w tym zakresie. Natomiast o tyle dotyczy Rady, że odnosi się do
radnych poprzedniej kadencji, jak również, żeby radni tej kadencji się z nim zapoznali. Zdecydował więc dla
oszczędności  czasu,  żeby  rozdać  radnym  kopię  pisma  p.  A.  Mielimąki,  aby  w  ten  sposób  się  z  nim
zapoznali.  
 
Radny P. Cybułka  powiedział, że na sali jest obecny p. A. Mielimąka i dlatego chciałby zapytać go czy takie
rozwiązanie sprawy go satysfakcjonuje.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, że może udzielić głosu p. A. Mielimące, jednak nie
chciałby,  aby w jego wystąpieniu zostały powtórzone argumenty zawarte w jego piśmie, bo Rada ma to
pismo łącznie z ekspertyzą.  Gdyby ktoś  chciał się  zapoznać  z działaniami z poprzedniej kadencji w tym
zakresie, to wszystkie dokumenty i rozpatrywane wnioski są do wglądu w Biurze Rady. 
 
P.  A.  Mielim ąka powiedział,  iż  jego  pismo  jest  wezwaniem  przedsądowym  do  zajęcia  stanowiska  w
określonych sprawach, które już się toczą od kilku lat i zasadnym jest żeby odczytać je na forum całej Rady.
Jest to bardzo istotne, ale jeżeli Rada uzna iż nie ma takiej potrzeby, to jest jej wolna wola.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  uznał, iż nie trzeba odczytać tego pisma, gdyż wszyscy radni je
mają, a jeżeli ktoś z obecnych na sesji także chciałby się z nim zapoznać to nie ma przeszkód żeby wykonać
kopię przez pracowników Biura Rady.  
 
 
 
Ad. 6
 
Radny M. Kowalski  złożył wniosek, aby sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu były przedstawiane w
formie  pisemnej,  w  której  dotychczas  radni  je  otrzymują,  aby  nadal  były  tak  dostarczane,  jednak  bez



odczytywania na sesji, bo  jest to jego powielanie. W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” każdy z
radnych w stosunku do  sprawozdania  może  składać  zapytania  i  w  ten  sposób można  zrealizować  ten
problem.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  stwierdził, iż wniosek ten jest skierowany do Zarządu Powiatu i do
Starosty, ale jako mieszkaniec obecny na sesji chciałby usłyszeć co Starosta robił w danym okresie, jednak
wniosek został złożony i zostanie rozpatrzony.
 
 
 
Ad. 7 a)
 

 Sprawozdanie z działalności za 2006r. Powiatowego Zarządu Dróg stanowiące    załącznik nr 7   do  
protokołu.

 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Radna J. Tomaszewska  powiedziała, że bardzo wnikliwie prześledziła to sprawozdanie z tego względu, że
tak  jak  większość  jeździ  samochodem  i  jej  zdaniem  stan  dróg  jest  bardzo  niezadowalający.  W  całym
sprawozdaniu zostały zawarte szczegółowe wykazy najważniejszych prac inwestycyjnych i remontowych na
drogach powiatowych w poszczególnych gminach wraz z przedstawieniem wykresów porównawczych. Ze
statystyk i z podsumowania na końcu sprawozdania widać, że jest znaczący wzrost środków finansowych na
prace inwestycyjne i remontowe w stosunku do lat ubiegłych, aż o prawie 3 mln. zł. Jednak w sprawozdaniu
Dyrektor PZD stwierdził, iż nie widać oczekiwanej poprawy stanu technicznego sieci drogowej, a szczególnie
nawierzchni drogowej. Trochę to mija się z celem, bo z jednej strony Dyrektor chwali się ile środków uzyskał,
a na końcu pisze, że nie widać poprawy stanu dróg. Stwierdziła, że się z tym zgadza, z tego względu, że na
pierwszym miejscu wymieniane są wszędzie chodniki, pobocza itd., a nawierzchnie dróg są traktowane jako
rzecz drugorzędna. W związku z tym chciałaby się dowiedzieć jaka jest struktura organizacyjna PZD, jaki
jest stan zatrudnienia w poszczególnych działach tej jednostki, głównie w stosunku do potrzeb jakie ma.
Zwróciła uwagę, że PZD pozyskało najwięcej środków zewnętrznych, co trzeba pochwalić. Podkreśliła, że
większość tych środków, bo 587 tys. zł, PZD uzyskało w wyniku porozumień z gminami i miastami Powiatu.
W sprawozdaniu nie było porównania tego typu, ile środków Powiat przeznaczył na poszczególne gminy, ale
były  przedstawione  w  wykresie  dotacje  gmin  do  zadań  zaplanowanych  w  ubiegłym  roku.  Dużym
zaskoczeniem było dla niej to, że gmina Radlin na całość zadań na jej terenie o wartości ponad 300 tys. zł.
dofinansowała aż 263 984 zł. Dodała, że w związku z tym, iż jest mieszkanką Marklowic zwróciła szczególną
uwagę na informację dotyczącą robót na newralgicznej ul. Wiosny Ludów, która była obiektem straszliwego
zatłoczenia  w  czasie  objazdu,  kiedy  wiadukt  na  ul.  Jastrzębskiej  był  zamknięty.  Gmina  Marklowice
dofinansowała połowę kosztów robót, które były wykonane na tej ulicy. W związku z tym chciałaby zapytać w
jaki sposób włącza się gminy i na jakich zasadach do partycypacji w planowanych kosztach inwestycji, bo
np. gmina Mszana w ogóle nie partycypowała w tym co Powiat na jej  terenie robił,  natomiast najwięcej
własnych środków zainwestował Radlin, a następnie Marklowice. Radna powiedziała także, iż interesuje ją
dział PZD - Służby Drogowe. Ponadto, w sprawozdaniu jest mowa o tym, że na wiosnę zaczyna się okres
gorący łatania ubytków nawierzchni, stąd pytanie – czy ten okres zaczyna się wraz z kalendarzową wiosną,
czyli od 20 marca, czy wtedy jak warunki na to pozwalają. Zapytała także jaka jest kolejność łatania dziur na
drogach,  które  drogi  są  preferowane,  bo  praktycznie  wszystkie  są  dziurawe.  Następnie  odniosła się  do
informacji, że PZD pozyskał 150 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego w związku z zamknięciem wiaduktu
drogowego na ul. Jastrzębskiej i zadała pytanie czy te środki zostały przeznaczone na modernizację tych
dróg, które były dodatkowo obciążone objazdem, czyli ul. Kopernika czy ul. Wiosny Ludów. Zwróciła uwagę,
iż  w  sprawozdaniu  było  napisane,  że  pewną  nadzieję  na  przyszłość  daje  możliwość  pozyskania
zewnętrznych środków finansowych. W związku z tym zapytała kto pracuje nad przygotowaniem projektów o
dofinansowanie prac przy sieci dróg powiatowych i do jakich podmiotów te projekty. Radna stwierdziła, że
podziwiać trzeba Radlin, który ma nawierzchnie dróg w wielu miejscach ładnie naprawione i chciałoby się
żeby  te  nawierzchnie  wszędzie  były  tak  dobre.  Natomiast  najwięcej  środków  oczywiście  na  naprawę
nawierzchni i naprawę dróg przeznaczonych było dla Wodzisławia Śl. 
 
Z-ca Dyrektora PZD T. Kasperuk  udzielił  odpowiedzi na zadane pytania. Powiedział,  że jeżeli  chodzi o
strukturę organizacyjną,  to na czele jednostki stoi dyrektor, później jest zastępca dyrektora, bezpośrednio
pod dyrektora podlega dział księgowości na czele z główną księgową, a pod zastępcę dyrektora podlegają
działy: planowania i przygotowania inwestycji, utrzymania dróg i mostów, służby drogowej. Jeżeli chodzi o
zatrudnienie, to na dzień dzisiejszy pracują 33 osoby. Z kolei odniósł się do pytania na temat partycypacji
gmin w kosztach realizacji zadań drogowych. Stwierdził, że gminy nie mają obowiązku dofinansowywać prac
przy drogach powiatowych,  natomiast  te  kwoty,  które  są  jednak przeznaczane przez gminy są  efektem



negocjacji, tzn. ile gmina jest w stanie przeznaczyć na drogi powiatowe ,to tyle przeznacza. Jeżeli chodzi o
gminę Mszana, to był pierwszy i jedyny rok, kiedy Mszana środków na drogi powiatowe nie przeznaczyła ze
względu na swój  skromny budżet.  W tym roku PZD ma już  deklarację  ze  strony gminy Mszana,  że  to
dofinansowanie  będzie.  Ogólnie  rzecz biorąc  gminy przeznaczają  na  drogi  powiatowe  tyle  ile  mogą,  w
ramach negocjacji jest to ustalane i spisywane są porozumienia, a wynika to z dobrej woli danej gminy. W
sprawie remontów cząstkowych wyjaśnił, że wszystkie ubytki, które się pojawiają, te mniejsze i większe są
uzupełniane masą asfaltową na zimno, bo nie ma w tej chwili możliwości, żeby remontować na gorąco, nie
ma jeszcze takiej masy. Z remontami PZD ruszy jak na to pozwoli pogoda. Jeżeli ruszą otaczarnie, ruszy
produkcja masy i będzie taka temperatura, że będzie można pracować, to zostaną podjęte prace z masą
asfaltową na gorąco. W pierwszej kolejności są remontowane główne ciągi o największym natężeniu ruchu.
Te prace są prowadzone przez dział Służby Drogowe, jak również przez dwie firmy zewnętrzne. Powiat jest
podzielony na trzy rejony, z których dwa są przeznaczone dla tych firm zewnętrznych oraz dodatkowo na
tych drogach o mniejszym natężeniu ruchu pracują pracownicy PZD. W związku z tym, że w bieżącym roku
PZD nie  utrzymuje  już  dróg  wojewódzkich,  to  te  zadania  które  dotychczas  w pierwszej  kolejności  były
realizowane na drogach wojewódzkich będzie teraz można przenieść  na drogi powiatowe, więc te prace
będą  mogły postępować  zdecydowanie szybciej. Jeżeli  chodzi  o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na
objazd  jaki  był  na  skutek  zamknięcia  wiaduktu  na  ul.  Jastrzębskiej,  to  Powiat  prowadził  bogatą
korespondencję w tym temacie. PZD wraz z Zarządem i Starostą próbowali usilnie pozyskać środki na ul.
Wiosny Ludów, również Wójt Gminy Marklowice włączony był w tą sprawę. Niestety Marszałek uznał, że na
tę  drogę  pieniędzy  nie  da,  przeznaczył  tylko  150  tys.  zł.  na  ul.  Kopernika.  Natomiast  projekty  o
dofinansowanie zadań PZD ze środków zewnętrznych były składane do SAPARD-u i GAMBIT–u w ramach
poprawy bezpieczeństwa, a w tym roku pojawia się możliwość dofinansowania zadań z RPO na lata 2007-
2013. Część  projektów jest już przygotowanych, inne są w trakcie opracowywania. Jego zdaniem w tym
zakresie uda się pozyskać dosyć znaczące środki i ma nadzieję, że wejdzie w to także remont ul. Wiosny
Ludów bo jest to także planowane.
 
Radny  G.  Kami ński  powiedział,  że  ma  propozycję,  żeby  radni  Powiatu  Wodzisławskiego  wspólnie  ze
Starostwem  złożyli  oświadczenie  do  Urzędu  Marszałkowskiego  z  uwzględnieniem  tej  właśnie  kwestii
remontu ul. Wiosny Ludów. Następnie poruszył kwestię tzw. „miękkich przejazdów”, gdyż przejazdy kolejowe
na  naszym  terenie  powodują  trudności  w  ich  pokonywaniu  oraz  „nadszarpują”,  a  nawet  uszkadzają
samochody.  Powiedział,  że  u  naszych  sąsiadów  w  Czechach,  czy  też  w  niektórych  gminach  naszego
województwa można zobaczyć gumowe podkłady wypełniające przestrzeń między torami na przejeździe, co
zdecydowanie ułatwi pokonanie takich przejazdów.
 
Z-ca  Dyrektora  PZD  T.  Kasperuk  odpowiedział,  że  można  spróbować  wystąpić  do  Marszałka  z
oświadczeniem  dotyczącym  remontu  ul.  Wiosny  Ludów,  z  tym  że  można  już  także  przewidzieć  jego
odpowiedź, która będzie oczywiście negatywna. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ponownie taką
prośbę złożyć. Jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe, to teren skrzyżowania linii kolejowej z drogą, w zależności
czy jest to przejazd z rogatkami czy bez, należy do Kolei, tzn. jeżeli jest szlaban, to teren między szlabanami
należy do Kolei, a jeżeli nie ma rogatek, to teren ten liczy 4 m od skrajnej główki szyny. PZD wielokrotnie
monituje do Kolei, natomiast jest bardzo trudno cokolwiek u nich wyegzekwować i coś uzyskać, dlatego PZD
samo stara się to jakoś zabezpieczać, mimo że to nie jest teren im podlegający.
 
Radny  G.  Kami ński  zapytał  czy  można  przygotować  jakiś  kosztorys  wykonania  takich  gumowych
przejazdów kolejowych, bo podejrzewa, że to są niewielkie koszty, a niewątpliwie byłoby to duże ułatwienie
dla kierowców.
 
Z-ca Dyrektora PZD T. Kasperuk  powiedział, że postara się coś takiego przygotować i rozeznać, PZD nigdy
się nad takim tematem nie zastanawiał, dlatego trudno teraz odpowiedzieć jaki jest koszt realizacji takiego
zadania.
 
Radna B. Rączka  powiedziała, że ma jedną uwagę do sprawozdania - zabrakło w nim czegoś, co było w
sprawozdaniu  w  poprzednim  roku,  a  co  znacznie  poprawiłoby  jego  czytelność.  Otóż  na  str.  16  jest
porównanie  wkładu  poszczególnych  gmin  w  dofinansowywanie  zadań,  a  zabrakło  porównania  wkładu
środków finansowych PZD w poszczególnych gminach na zadania inwestycyjne i remontowe. Poprosiła o
przygotowanie tego zestawienia i ewentualne rozesłanie go drogą elektroniczną.
 
Z-ca Dyrektora PZD T. Kasperuk  powiedział,  iż  takie podsumowanie środków jakie zostały wydane na
poszczególne gminy zostanie przygotowane. 
 
Radny M. Kowalski  powiedział, że często zajmuje się problematyka drogową i analizuje systemy drogowe
oraz jakość  naszych dróg. Jego przemyślenia z tym związane zawsze kierują się  do tego, że natężenie
ruchu  w  naszym  Powiecie  wzrasta  i  jest  bardzo  znaczne.  Dróg  innych  niż  powiatowe  nie  mamy,  a



powierzchnia  tych  dróg  jest  zniszczona  przez  ten  tabor,  który  narasta.  Trwałość  i  wytrzymałość  dróg
powiatowych nie była policzona na takie obciążenia jakie są teraz, stąd wniosek nasuwa się jeden – jakość
tych dróg może się poprawić jedynie jeżeli w obrębie naszego Powiatu zostaną stworzone nowe drogi tego
typu co Droga Południowa, która przejmie transport z naszych dróg powiatowych. Innego rozwiązania radny
M. Kowalski nie widzi. Zapytał czy słuszny jest ten pogląd i co PZD robi w tej sprawie, aby Droga Południowa
powstała.
 
 
Wicestarosta  Powiatu  T.  Skatuła  powiedział,  że  Powiat  bardzo  ściśle  współpracuje  z  miastem
Wodzisławiem Śl., a dokładnie mówiąc z Prezydentem, aby spróbować rozdysponować pieniądze, które jest
szansa  pozyskać  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  (RPO).  Poinformował,  że  na  ostatnim
posiedzeniu Subregionu Zachodniego podtrzymano wstępną propozycję,  która była składana w ubiegłym
roku, że na Powiat Wodzisławski z RPO może przypaść  około 15 mln. €. Zwrócił uwagę na to, że te 15 mln.
€ odnosi  się  do kilku lub nawet  kilkunastu pozycji,  począwszy od rewitalizacji  terenów zdegradowanych
poprzez rozwój turystyki, skończywszy na infrastrukturze technicznej. Podkreślił,  iż w dwóch podrozdziałach
dotyczących kluczowych elementów sieci drogowej została przyznana kwota 2,5 mln. €, a na modernizację i
rozbudowę infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 15,5 mln. €. Temat powstał dość poważny,
bo trzeba ustalić  jak z 58 mln. € które przypadają  na cały Subregion można podzielić  się  tymi 18 mln.
dotyczącymi dróg. W związku z czym, na te zagadnienia będzie składanych wiele projektów. Dzisiaj nie
można powiedzieć dokładnie ile środków mniej więcej Powiat ma szansę otrzymać. Łącznie 18 mln. € jest do
podziału  najprawdopodobniej  z  miastem  Jastrzębie.  Dodał,  że  otrzymał  informację,  iż  pokazały  się
dodatkowe pieniądze w wysokości prawie 200 mln., na które większe miasta miały składać projekty na kwoty
powyżej  50  tys.  zł.  Taki  projekt,  dotyczący  Drogi  Południowej,  został  złożony  przez  Urząd  Miasta
Wodzisławia. Ponadto, od Rady Gminy Mszana uzyskana została aprobata przeprowadzenia drogi po ich
terenie. W związku z tym, jest przygotowywany projekt Drogi Południowej począwszy od Rydułtów, przez
Pszów, skrzyżowanie na ul. Pszowskiej, przez Turzę i Mszanę. Trasa nowej drogi została już wytyczona, a
wcześniejsze wstępne informacje, że był przygotowany i oddany projekt do Urzędu Marszałkowskiego na
drogę zbiorczą, jest nieaktualna, gdyż powstały komplikacje związane z tym, że nie można łączyć tych 2,5
mln  dotyczących  rozbudowy  kluczowej  sieci  drogowej  z  infrastrukturą  uzupełniającą,  a  w  Urzędzie
Marszałkowskim będą ściśle przestrzegane zasady dotyczące  poszczególnych podrozdziałów. Oznacza to,
że nie można dostać środków na projekt jeśli np. droga powiatowa łączy się z drogą wojewódzką, bo jest to
zagadnienie kluczowe, na które jest przeznaczone tylko 2,5 mln. Obecnie więc przygotowywane są projekty
drobniejsze,  którymi można by objąć  te  15 mln.,  które jest  szansa otrzymać.  Zapewnił,  że są  czynione
starania by te pieniądze pozyskać,  a  w najbliższym czasie,  najpóźniej  do  miesiąca marszałek  oficjalnie
poinformuje, które projekty zostaną zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski.
 
Radny G. Dziewior  powiedział, że mieszka przy jednej z dróg powiatowych i  niejednokrotnie ma okazję
przez okno oglądać naprawianie dróg. Często prace te przebiegają w sposób biegunowo odległy od sztuki
inżynierskiej, budowlanej. Zapytał w związku z tym, kto nadzoruje te prace i czy jest dokonywany ich odbiór,
bo niejednokrotnie po większym opadzie wiosennym wymywa się  ten asfalt,  którym została  załatana ta
dziura w drodze, bez uprzedniego właściwego wyczyszczenia i zabezpieczenia. 
 
Z-ca  Dyrektora  PZD  T.  Kasperuk  powiedział,  że  każda  droga  wyremontowana  przez  wykonawcę  jest
odbierana przez inspektora PZD. Prawdą jest, że inspektor ten nie może być obecny przy remoncie każdego
ubytku, więc być może zdarzają się takie przypadki, że wykonawca te prace wykona niedbale. Jeżeli są takie
sygnały,  to  PZD  stara  się  je  kontrolować  na  bieżąco,  natomiast  przeprowadzane  są  też  przeglądy
gwarancyjne.  Jeżeli,  jak  twierdzi  radny,  są  gdzieś  ubytki  które bardzo szybko się  pojawiają,  to  na takie
remonty cząstkowe jest rok gwarancji i wykonawca jest zobowiązany to usunąć.  Więc jeżeli  byłyby takie
sygnały,  czy  radni  widzieliby,  że  prace  rzeczywiście  są  wykonywane  niedbale,  to  poprosiłby  żeby
przekazywać takie informacje bezpośrednio do PZD.
 
Radny G. Dziewior  zapytał czy te prace są robione na zasadzie outsourcing’u, czyli firmy zewnętrznej, czy
własnymi siłami PZD.
 
Z-ca Dyrektora PZD T. Kasperuk  powiedział, że już wcześniej wspominał, iż dwie firmy zewnętrzne pracują
na głównych drogach powiatowych, a także służby PZD wykonują remonty cząstkowe. Nie wie przy jakiej
drodze były wykonywane prace, o których mówił radny G. Dziewior, ale większość prac jest wykonywanych
przez firmy zewnętrzne.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział,  że Dyrektor PZD też jest zainteresowany właściwą
jakością  dróg,  więc  gdyby  radni  mieli  jakieś  informacje  to  należy  je  Dyrektorowi  przekazać,  bo  wie  z
własnego doświadczenia, że PZD reaguje natychmiast na interwencje. Następnie podziękował Dyrektorowi
PZD za przygotowanie sprawozdania i udzielenie odpowiedzi na wszystkie wątpliwości.



 
 
  
Ad. 7 b)
 
 

 Sprawozdanie  z  działalności  za  2006r.  Powiatowego  Zakładu  Zarządzania  Nieruchomościami  
stanowiące   załącznik nr 8   do protokołu  .

 
W dyskusji głos zabrali:
 
 
Radny M. Kowalski powiedział, że jak wiadomo w poprzednich kadencjach Rady oczkiem w głowie Zarządu
Powiatu  była  wymiana  stolarki  okiennej.  Chciałby  się  dowiedzieć  jaki  procent  stolarki  okiennej  został
wymieniony do tej pory, jakie są potrzeby w wymianie stolarki okiennej, jak wiele szacunkowo wynosiłyby
koszty wymiany całej stolarkę okienną, a także jaki jest priorytet PZZN w pracach na obecny rok. 
 
Dyrektor PZZN G. Stankiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o stolarkę okienną, to wszystkich okien jest 773
w obiektach zarządzanych przez PZZN. Do roku 2006 wymieniono 520 okien, a do wymiany zostało ich
około  253,  czyli  wymieniono  67%  okien.  Priorytetem  w  wymianie  okien  była  wymiana  ich  w
pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, a więc w gabinetach lekarskich, zabiegowych itp. Co do
priorytetów na przyszły rok, to okna nie znalazły się na pierwszym miejscu w wyniku przyjętej  zasady, o
której wspomniał wcześniej. Przesunięto priorytet wymiany okien na okres przyszły,  co nie znaczy że ta
wymiana nie jest  potrzebna w dalszym  ciągu.  Nie  są  to  już  teraz  wysokie  kwoty,  szacować  należy,  że
wymiana pozostałych okien to wartość około 250 ts. zł. przy około 250 oknach do wymiany. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu E. Wala podziękował Dyrektorowi PZZN za przygotowanie sprawozdania i
udzielenie odpowiedzi.  
 
 
 
Ad. 7 c)
 
 

 Sprawozdanie  z  działalności  za  2006r.  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  
Kartograficznej stanowiące   załącznik nr 9        do protokołu  .

 
 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  podziękował  Dyrektorowi  PODGiK  za  przygotowanie
sprawozdania.
 
 
 
Ad. 7 d)
 
 

 Sprawozdanie z działalności za 2006r. Powiatowego Urzędu Pracy stanowiące   załącznik nr 10   do  
protokołu.

 
 
W dyskusji głos zabrali:
 
Radna Cz. Somerlik  powiedziała, że zwróciła uwagę na informację w sprawozdaniu, że od marca 2004 r.
bezrobotni  bez  prawa  do  zasiłku  z  terenu  Rydułtów,  Radlina  i  Gorzyc  zgłaszają  się  w  wyznaczonych
terminach w celu potwierdzenia gotowości do pracy na terenie swoich gmin, bez konieczności ponoszenia
kosztów dojazdów do siedziby PUP w Wodzisławiu. Zapytała w związku z tym jakie trzeba spełniać warunki i
kryteria, żeby takie punkty powstały w innych gminach i od czego to jest uzależnione.
 



Dyrektor PUP A. Słotwi ńska-Plewka  powiedziała, że pomysł ten narodził się w 2000r. i wówczas wszystkim
gminom zaproponowała,  że urzędnicy PUP mogą  odbywać  dyżury w miejscu przez nich wyznaczonym.
Gminy Pszów i Marklowice nie były zainteresowane tym pomysłem, bo są blisko Wodzisławia. Osoby bez
prawa do zasiłku, bo to dotyczy tylko ich, mogą na terenie swoich gmin stawiać się w wyznaczonym terminie.
Osoby pobierające zasiłek muszą się stawić się w siedzibie PUP w Wodzisławiu, co jest związane m.in. z
tym, że jest tam umiejscowiony system PULS i tylko tam mogą otrzymać asygnatę na świadczenia. Otwarcie
takich punktów uzależnione było w zasadzie tylko od chęci poszczególnych gmin, aby u nich na miejscu
takie punkty zostały utworzone i właśnie te trzy gminy były zainteresowane. Jeżeli jakaś gmina jeszcze teraz
by się zgłosiła, to istnieje taka możliwość, aby utworzyć na jej terenie taki punkt. 
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  E.  Wala  podziękował  Dyrektor  PUP za  przygotowanie  sprawozdania  i
udzielenie odpowiedzi.
 
 
 
Ad. 8 a)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej      i  społecznej  osób     
niepełnosprawnych, stanowiący   załącznik nr 11   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr V/64/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie     podziału środków Pa ństwowego  
Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  re alizacj ę  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych     została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr  
12   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 8 b)
 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy  
finansowej  przez  Gminę  Mszana  Powiatowi  Wodzisławskiemu  z  przeznaczeniem  na  zimowe
utrzymanie  chodników  w  ciągu  dróg  powiatowych      położonych      na      terenie      Gminy      Mszana,  
stanowiący   załącznik nr 13   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Infrastruktury i Drogownictwa. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  V/65/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  wyra żenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia o udzieleniu pomocy      finansowej przez Gmin ę Mszana Powiatowi Wodzisławskiemu z  
przeznaczeniem  na  zimowe  utrzymanie  chodników  w  ci ągu  dróg  powiatowych      poło żonych      na     
terenie      Gminy      Mszana     została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 14   do protokołu  .
 
 
 



Ad. 8 c)
 

• Projekt uchwały w sprawie     zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu  
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na  zadanie  p.n.  „Termomodernizacja
obiektów  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Wodzisławiu  Śląskim  przy  ul.  Kard.  St.
Wyszyńskiego 41”, stanowiący   załącznik nr 15   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów,  Komisję  Infrastruktury  i  Drogownictwa  oraz  Komisję
Edukacji, Kultury i Sportu . 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  V/66/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zaciągnięcia  po życzki  
długoterminowej  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Katowicach  na zadanie  p.n.  „Termomodernizacja  obiek tów  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w
Wodzisławiu Śląskim przy ul.  Kard. St.  Wyszy ńskiego 41”     została podjęta jednogłośnie i stanowi  
załącznik nr 16   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 8 d)
 

• Projekt uchwały w sprawie     zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie  
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, stanowiący   załącznik nr 17   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała Nr V/67/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie     zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z  
dnia 25 stycznia 2007r.  w sprawie bud żetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok     została podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 18   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 8 e)
 

• Projekt  uchwały  w sprawie     powołania  do  składu Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa Rady  
Powiatu Wodzisławskiego p. Leszka Bizonia, stanowiący   załącznik nr 19   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno-Prawną oraz Komisję Infrastruktury i Drogownictwa. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i



wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  V/68/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  do  składu  Komisji  
Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady Powiatu  Wodzisła wskiego  p.  Leszka  Bizonia     została podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 20   do protokołu  .
 
 
Ad. 8 f)
 

• Projekt  uchwały  w  sprawie     powołania  do  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego p. Leszka Bizonia, stanowiący   załącznik nr 21   do protokołu  . 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poinformował,  iż  ww.  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję Organizacyjno-Prawną. 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
nad projektem uchwały udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  V/69/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  do  składu  Komisji  
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego p. Leszka B izonia     została podjęta jednogłośnie i stanowi  
załącznik nr 22   do protokołu  . 
 
 
 
Ad. 9
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala stwierdził, iż nie ma potrzeby odpowiadania, gdyż był tylko jeden
wniosek radnego M. Kowalskiego.
 
 
Ad. 10 
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala poinformował, iż wpłynęło pismo radnej Cz. Somerlik, która złożyła
rezygnację z funkcji Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Drogownictwa. Przewodniczący stwierdził, iż w
związku z tym zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały na najbliższą sesję. Następnie przedstawił
pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące doręczenia prawomocnego wyroku
oraz  zwrotu  akt   w  sprawie  ze  skargi  Piotra  Cybułki  na  uchwałę  Nr  XV/156/2003  w  przedmiocie
przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej. Dodał, iż całość tych akt jest do wglądu w Biurze Rady. Z kolei
Przewodniczący Rady odczytał skierowane do Rady Powiatu pismo p. Ryszarda Kaszubskiego dotyczące
prośby  o  wydzierżawienie  pomieszczeń  w  przychodni  przy  ul.  Orkana  w  Radlinie  w  celu  utworzenia
specjalistycznego  NZOZ-u.  Pisma  tej  samej  treści  wpłynęły  do  Zarządu  Powiatu  w  dn.  25.01.07r.,  jak
również  do Komisji  Organizacyjno-Prawnej.  Przewodniczący postanowił  sprawę  tę  przekazać  do Komisji
Zdrowia  i  Pomocy Społecznej  zgodnie  z  jej  jurysdykcją,  jak  również  zgodnie z  wolą  autorów pisma do
Komisji  Organizacyjno-Prawnej.  Dodał,  że Zarząd Powiatu już  odpowiedział  na to pismo i  ta odpowiedź
również została skierowana do obu Komisji. Jeżeli chodzi o sprawę p. A. Mielimąki, to w zasadzie jest ona
wyjaśniona, bo po konsultacji z radcą prawnym wynika, że sprawa ta w żaden sposób Rady Powiatu nie
dotyczy. Zgodnie z ustawą ruchem zarządza Starosta na drogach gminnych i powiatowych. Przewodniczący
zaklasyfikował  to  pismo  jako  wniosek,  czyli  Rada  może  próbować  wpływać  na  Starostę,  natomiast
rzeczywisty nadzór  nad  tym  problemem  sprawuje  wojewoda.  Zachęcił  radnych,  którzy  po  raz  pierwszy
zasiadają w Radzie Powiatu, aby zapoznali się z dokumentacją w tej sprawie. Nie można tego skierować do
żadnej komisji bo Rada Powiatu nie ma jurysdykcji w tym zakresie nad Starostą. Następnie Przewodniczący
przedstawił informację o uroczystościach i spotkaniach, w których uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu w
okresie od ostatniej sesji, a także harmonogram posiedzeń komisji w miesiącu marcu. Poinformował, iż na
posiedzeniu Komisji  Organizacyjno-Prawnej  w dniu poprzedzającym sesję  Wiceprzewodniczącym Komisji
został wybrany radny Adam Gawęda. 
 
Radna G. Durczok  powiedziała, że jest upoważniona przez Przewodniczącego rady Miasta Wodzisławia Śl.



i przez prezydenta Miasta do ponowienia zaproszenia do udziału w Uroczystej sesji rady Miejskiej w dniu 6
marca br. o godz. 16.00 wraz z osobami towarzyszącymi. Uroczystą sesję poprzedzi msza św. w kościele
p.w.  NMP w  Wodzisławiu  Śl.  o  godz.  14.30  Serdecznie  wszystkich  w  imieniu  Przewodniczącego  Rady
Miejskiej i Prezydenta zaprosiła na te uroczystości.
 
 
 
Ad. 11
   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu E. Wala zamknął obrady V sesji
Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16.00
 
 
 
Sporządziła:
Lidia Glassmann


