
Protokół  nr IV/ 07
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 25 stycznia 2007  r.
 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 25 stycznia   2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala

Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

 

Ad. 1

Przewodnicz ący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane  quorum.  W momencie  otwarcia  sesji  obecnych  było  25  radnych,  a  w  trakcie  obrad liczba

zwiększyła się do 27 radnych. 

Lista obecności radnych stanowi   załącznik nr 1   do protokołu  . 

W sesji uczestniczyli  również następujący goście :

- przedstawiciel Biura Senatora  p. Antoniego  Motyczki – p. Łukasz Kłosek

- przedstawiciele Przychodni w Radlinie ul. Orkana 10

- dyrektorzy jednostek powiatowych,  pracownicy  Starostwa.

 

 
Ad. 2 
 

Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  E.  Wala   poinformował, że  porządek obrad sesji został dostarczony

radnym wraz z materiałami na sesję, a przedstawiał się następująco:

 
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.     Przedstawienie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu. 

4.    Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z

wygaśnięciem mandatu:

- ślubowanie radnego p. Leszka Bizonia. 

5.     Sprawozdanie z  prac Zespołu Sterującego Samorządów ds. Budowy Autostrady A – 1.

6.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od III sesji. 

7.     Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Rozpatrzenie wezwania p. Piotra Cybułki o unieważnienie uchwały Nr XLIX/608/2006    Rady Powiatu

Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody  na dokonanie darowizny

zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Wodzisławskiego   na  rzecz  Powiatu

Rybnickiego.

11.  Rozpatrzenie  wniosku  pracowników  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  3  w  Radlinie

dotyczącego  niezwłocznego  spowodowania  wstrzymania  likwidacji  Poradni  Lekarza  POZ  i  Poradni

Pediatrycznej  oraz usunięcia braków i nieprawidłowości w Uchwale Nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu

Wodzisławskiego.

12.  Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok:

a)      opinia Komisji Budżetu i Finansów,



b)      opinia Składu Orzekającego RIO,

c)      podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok.

13.   Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a)    dokonania przekształceń  w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej pod nazwa „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

b)    uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 

c)    zmiany uchwały Nr XXXVI/376/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w

sprawie przyjęcia regulaminu finansowania i udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

d)    przyjęcia  „Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach

oświatowych dla których  organem prowadzącym jest  Powiat  Wodzisławski  określający wysokość

stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,

szczegółowy sposób obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za 

godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Powiat Wodzisławski w roku 2007”, 

e)    zmiany uchwały nr XLVIII/585/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 roku w

sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  finansowanie  z

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego,  projektu  pod  nazwą „Stypendium  dla  studenta  2006/2007”  oraz  przyjęcia

„Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007”,

f)      ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym

Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Wodzisławiu 

Śląskim.                   

14.  Przedstawienie planów pracy Komisji na rok 2007. 

15.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

b) przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. 

16.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

17.  Informacje bieżące. 

18.  Zamknięcie obrad IV sesji. 

19. Uwag do porządku obrad nie było. 

 

Ad. 3 

Przewodnicz ący Rady p. E. Wala  poinformował, że  protokół został przygotowany i wyłożony w statutowym

terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu. W

głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  25  radnych,  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących się  nie było.  Protokół Nr III/06 z obrad sesji  Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29

grudnia 2007r. został przyjęty.

 

Ad. 4 

Projekt      uchwały  w  sprawie  wstąpienia  kandydata  z  tej  samej  listy  na  miejsce  radnego  w  związku  z  



wygaśnięciem mandatu jest   załącznikiem nr        2        do protokołu  . 

 

Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że w związku z wygaśnięciem  mandatu p. M.

Hawla   następnym z listy jest p. Leszek Bizoń.  W terminie poprzedzającym sesję zostało   skierowane do

niego pismo informujące,  iż przysługuje mu mandat radnego Powiatu Wodzisławskiego jako kandydatowi z

tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu Wodzisławskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada

2006 roku  uzyskał kolejno największą liczbę głosów,  z zapytaniem czy nie zmieniły się warunki związane z

sprawowaniem  mandatu  Przewodniczący  Rady  wystąpił  również  do  Wójta  Gminy  o  poświadczenie

zameldowania p. Leszka Bizonia oraz  potwierdzenie umieszczenia  jego nazwiska w spisie wyborców, na co

otrzymał zwrotną pozytywną  odpowiedź.  P. Leszek Bizoń  złożył oświadczenie, iż nie istnieją okoliczności

uniemożliwiające  mu  objecie  mandatu  radnego.  Wszystkie  w.w  dokumenty  zostały  złożone

Przewodniczącemu Rady.

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wstąpienia

kandydata z tej samej listy na miejsce radnego  w związku z wygaśnięciem mandatu. W głosowaniu udział

wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 
Uchwała Nr IV/52/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     wstąpienia kandydata z tej samej listy na  

miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu   została podjęta i stanowi   załącznik nr 3   do protokołu  .

 

Następnie  p. Leszek  Bizo ń złożył ślubowanie radnego powiatu.  

Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala złożył gratulacje nowemu radnemu Powiatu Wodzisławskiego.

 

Ad. 5

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  Przewodniczący  Zespołu  Sterującego

Samorządów ds. Budowy Autostrady A – 1 - Senator RP p. Antoni Motyczka, ze względu na posiedzenie Izby

nie może uczestniczyć w obradach, a w jego imieniu sprawozdanie przedstawi p. Łukasz Kłosek.

 

W swoim wystąpieniu p. Łukasz Kłosek   powiedział,  że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad

skierowała pismo do Senatora RP p. A. Motyczki, w którym poinformowano o terminach budowy autostrady

A-1. 

W dniu 23 stycznia br. podpisano w Katowicach kontrakt na budowę 15 km odcinka autostrady pomiędzy

Sośnicą a Bełkiem.  Jest to pierwszy odcinek tej autostrady jaki budowany będzie na Śląsku. Roboty mają

rozpocząć się na przełomie lutego i marca, a trwać będą około 2 lat. Koszt inwestycji to kwota ponad 800

mln  zł,    z czego 83 % pochodzić będzie z Funduszu Spójności, a reszta z budżetu państwa. Na zaledwie

15km odcinku będą budowane 33 mosty  i wiadukty, wybudowane zostaną 3 węzły (pierwszy w Knurowie na

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką  921, drugi  w Dębieńsku na skrzyżowaniu z drogą powiatową  S-4353, 



trzeci w Bełku na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 925). Drogę wybuduje grecka firma  JNP Awax,  która

obecnie realizuje m.in.  projekty w okolicach Gliwic i Lublina. Śląski odcinek autostrady będzie długości 167

km  i ma  być wybudowany do 2010 roku. Inwestycja  podzielona została na 6 etapów, a umowy z przyszłymi

wykonawcami mają być  podpisane jeszcze w tym roku. W odniesieniu do odcinka środkowego pomiędzy

Bełkiem a Świerklanami  - zakończenie prac nad  projektem technicznym  i pozyskanie gruntów realizowane

będzie w II  kwartale bieżącego roku.  W tym samym czasie  rozpocznie się  procedura  przetargowa  na

wykonanie robót.  W III kwartale przewiduje się pozyskanie zezwolenia na budowę,  a rozpoczęcie robót

nastąpi w IV kwartale br.    Termin wykonania inwestycji  wynosi 27 miesięcy. Ostatni odcinek  południowy

Świerklany - Gorzyczki  ma długość 18,3  km. Opracowany został projekt budowlany i wykonawczy  oraz

 materiały  przetargowe.  Procedura  przetargowa  wszczęta  została  w  listopadzie  ubiegłego  roku,  a

rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na  II kwartał 2007 roku  z terminem realizacji 26 miesięcy.

Na  zakończenie  powiedział,  że  na  ewentualne  pytanie  Senator  p.  Antoni  Motyczka  udzieli  pisemnej

odpowiedzi. 

Pytań  nie było. 

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala   poinformował,  że  uzgodnione  zostało,  iż  w  momencie

rozpoczęcia  budowy  autostrady  rozwiązany  zostanie  Zespół  Sterujący  i  w  tej  sprawie  Rada  Powiatu

podejmie stosowną uchwalę. 

 

Kserokopia   pisma  GDDKiA  skierowanego   do  Senatora  p.  A.  Motyczki  jest  załącznikiem  nr  4  do

protokołu. 

 
Ad. 6 
 

Starosta Powiatu p. J.  Rosół  - przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od

ostatniej  sesji  oraz  informację  o  przetargach.  Sprawozdanie  stanowi    załącznik  nr  5   do  protokołu  .

Informacja o przetargach stanowi     załącznik nr 6   do protokołu  .

 

Ad. 7 
 
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok stanowi   załącznik nr  

7   do protokołu  .

 

Głosów w dyskusji  jak i uwag nie było. 

 

Ad. 8 

 

Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  w okresie  międzysesyjnym  nie  wpłynęła

żadna interpelacja. 

 

Radny p.  Piotr  Cybułka   przedstawił  interpelację  w  sprawie  zagrożenia  naturalnego  środowiska przez

składowanie odpadów w wyrobisku po byłej cegielni oraz wycinki drzew przy ul. Bohaterów Warszawy w

Rydułtowach.  Interpelacja jest    załącznikiem nr     8   do protokołu  .  Następnie przedstawił zapytanie wraz z



prośbą  o udzielenie wyjaśnień  w sprawie zajścia  jakie miało  miejsce na portierni  szpitala,  a które było

tematem audycji w Radio 90. Zapytanie      jest   załącznikiem nr      9        do protokołu  .

 

Radna p. Krystyna Smuda  – przedstawiła interpelację w sprawie wycinki lub przycięcia konarów drzew na

ul. Asnyka w Lubomi. Interpelacja jest   załącznikiem nr 10      do protokołu  . 

 

Radny p. Józef Żywina  w odniesieniu do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu  zwrócił się o wyjaśnienie,

jakimi kryteriami kierowano się przy udzielaniu premii w zróżnicowanej wysokości  dla obydwu Dyrektorów w

kontekście tego, że z sytuacją w  SPZOZ w Wodzisławiu  Śląskim Zarząd Powiatu zapoznał się w dniu 10

stycznia, a z sytuacją finansowo- ekonomiczną  SPZOZ w Rydułtowach w dniu 17 stycznia. Drugie pytanie 

dotyczyło posiedzeń   Zarządu z dnia 10 stycznia i 17 stycznia. Na pierwszym z wymienionych posiedzeń

powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora ZST p. Stefanii  Zwierz, a odwołanie Dyrektora p. Ryszarda

Zawadzkiego  nastąpiło  w  dniu  17  stycznia.  Zapytał,  czy  w  wymienionym  okresie  w  ZST  było  dwóch

dyrektorów.

 

Radny p. Adam Gaw ęda prosił  o informacje na temat  terminu nawiązania umowy dotacyjnej  z Gminą 

Rydułtowy, pytając  na jakich warunkach została zawarta. 

 

Ad. 9 

 

Radny p. P. Cybułka  – złożył  wniosek o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w SPZOZ w

Wodzisławiu Śląskim. Wniosek jest   załącznikiem      nr      11   do protokołu  . 

 

Ad. 10 

 

Wezwanie p. Piotra Cybułki o unieważnienie uchwały Nr XLIX/608/2006            Rady Powiatu Wodzisławskiego z  

dnia  21  września  2006  roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody      na  dokonanie  darowizny  zabudowanej  

nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu      Wodzisławskiego         na  rzecz Powiatu  Rybnickiego  wraz z  

projektem uchwały jest   załącznikiem nr     12        do protokołu  . 

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  wezwanie  wpłynęło  na  ostatniej  sesji

poprzedniej  kadencji.  Sprawa    była  przedmiotem   obrad   Komisji   Organizacyjno   –   Prawnej  i  komisja

wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie. 

 

W dyskusji głos zabrał  radny p. P. Cybułka. 

Powiedział, że z punktu widzenia prawa  wszystko jest legalne, natomiast ta sama decyzja może podlegać

ocenie  z  punktu widzenia  społecznego.  Ocena ta  jest  negatywna.  Rada Powiatu  poprzedniej  kadencji

realizowała  konsekwentnie  plan  likwidacji  poradni  w  Lyskach.  Na  samym  początku  likwidacji  uległa

poradnia ginekologiczna i pediatryczna, później dokonano likwidacji całej przychodni. Na końcu  pozbyto się

budynku i gruntu na rzecz Powiatu Rybnickiego, tak jakby Gmina nie mogła zwrócić się o pozyskanie tych

nieruchomości, które kiedyś były jej własnością. Nie może wyrokować, jaki będzie dalszy bieg tej sprawy,



najprawdopodobniej budynek zostanie przekazany byłemu współużytkownikowi p.  R. Kubkowi i jego spółce

„Serwimed”. 

 

Innych głosów nie było.

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie

odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego Pana Piotra Cybułki wniesione w dniu

26 października 2006 roku. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, 1

głos był przeciwny i  6 głosów wstrzymujących. 

Uchwała Nr IV/53/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     odpowiedzi na wezwanie do usunięcia  

naruszenia interesu prawnego Pana Piotra Cybułki  wniesione w dniu 26 października 2006 roku   została  

podjęta i stanowi   załącznik nr 13      do protokołu  .

 

Ad. 11 

 

Wniosek       pracowników  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  3            w  Radlinie  dotyczącego  

niezwłocznego spowodowania wstrzymania likwidacji  Poradni  Lekarza POZ i  Poradni Pediatrycznej  oraz

usunięcia braków i nieprawidłowości w Uchwale Nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz z

projektem uchwały      jest   załącznikiem nr     14        do protokołu  . 

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przypomniał,  że  Rada  Powiatu   skierowała   wniosek

pracowników  do  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej,  która  wystąpiła  z  inicjatywą  uchwałodawczą  w  tej

sprawie.

 

W tej sprawie głos zabrał   radny p. P. Cybułka. 

Powiedział, że  zabiera  głos z racji tej, że jest radnym z wyboru dokonanego przez mieszkańców Radlina.

Stanowisko  wobec  sprawy  przedstawił  Radzie  w  dwóch  interpelacjach.  Pomimo  upływu  czasu  nabrał

przekonania,  że  interpelacje   „  W  sprawie  nierównego  traktowania  lekarzy  SPZOPZ  w  Rydułtowach

ubiegających się o utworzenie  Nzoz  przez Dyrektora p. B. Capek”  w treści są  nadal  aktualne  i nie straciły

nic ze swego znaczenia.  Stwierdził,  że dobrze stało się,  że w dniu dzisiejszym  poruszany jest problem

przekształcenia Poradni  Specjalistycznej  przy ul.  Orkana  10.  Okazją  stał  się  projekt  uchwały,  który jest

przedmiotem posiedzenia.  Tytuł  uchwały zawiera dwa odrębne, a jednocześnie  związane ze sobą tematy

dotyczące  przekształceń tej poradni. Zgadza się  z argumentacją radców prawnych zawartą w uzasadnieniu

podpisanym  przez  Przewodniczącego  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej,  dotyczącą   braków  i

nieprawidłowości uchwały w sprawie   zasad zbywania   oddawania w  dzierżawę (….) użyczenia aktywów 

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przyjętych  przez Radę w listopadzie, natomiast nie może   się

zgodzić  z  argumentami  zawartymi  w drugiej  części  tytułu  przedmiotowej  uchwały.  Następnie  zacytował

fragment  uzasadnienia  „Niezależnie  od  tego,  z  wyjaśnień  udzielonych  przez  Dyrektora  Zespołu  Opieki

Zdrowotnej w Rydułtowach  wynika, że w przedmiotowej sprawie pismem z dnia 22 maja 2006 roku wystąpili

jedynie  lekarze  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  3  w Radlinie.”  W odniesieniu  do  powyższego

stwierdzenie  powiedział,  ciekawe  co  powie  w  tej  sprawie  Dyrektor  SPZOZ,  a  właściwie  dlaczego  nie

przyjęła do wiadomości pisma lekarzy z dnia 20 kwietnia 2006 r.  to jest  wszystkich lekarzy pracujących w



tej przychodni. Dziesięciu  lekarzy wybrało na swego pełnomocnika p. Piotra Sobalę.  W gronie ubiegających

się o utworzenie niepublicznego zakładu  podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych nzoz znajdują 

się specjaliści : p. Leonard Krówczyk – lekarz ginekolog, p. Aleksandra Witkowska – lekarz dermatolog,  p.

Ryszard Kaszubski – lekarz  chirurg  onkologii. W piśmie  z dnia 9 maja 2006 r.,  które wpłynęło do SPZOZ

20 maja   2006 r.  p.  Piotr  Słanina   reprezentuje siebie i  czterech   innych lekarzy internistów i  pediatrów.

Powiedział,  że  zdaniem  Dyrektor  SPZOZ  -  na  różnych  etapach  zaawansowania  procesów

przekształceniowego  ilość  lekarzy  branych  pod  uwagę  uległa  ograniczeniu.  Zgodę  na  przekształcenie

otrzymał lekarz ginekolog p. Krówczyk. P. Atak – Zientarska  znalazła się   na przysłowiowym lodzie. W tej

sytuacji nie pozostało jej nic innego,  jak tylko ostro i zdecydowanie upomnieć się o swoje, a przy okazji

słusznie  upomniała  się  o  prawa  pielęgniarek  i  rejestratorek  -  również  wieloletnich  pracowników  tej

przychodni. Stąd właśnie w porządku tej sesji znalazła  się omawiana uchwała. Przedstawiając dalszy ciąg

wydarzeń  nadmienił,  że  następnie  z  ubiegania  się  o  prywatyzację  zrezygnowała  specjalista  chorób

dziecięcych  p. Renata Baron – Rimel.  W tej sytuacji  doszło  do ugody i p. Atak -  Ziętarska otrzymała ustne

zapewnienie, że otrzyma  należne jej udziały w nzoz  p. Piotra Sobali. Następnie p. P. Cybułka przytoczył 

informacje na temat  lekarzy  występujących o prywatyzację  w pierwotnym piśmie wszystkich lekarzy z dnia

20 kwietnia,  a   które wpłynęło do SP ZOZ w Rydułtowach. Lekarze specjaliście mieszkający na stałe w

Radlinie ( p. Witkowska,  p. Kaszubski),  chcący utworzyć specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej,  w  dniu

23  sierpniu  napisali   prośbę  do  Starostwa  oraz  31  sierpnia  do  SPZOZ.  Na  ostanie  pismo w  dniu  12

września Dyrekcja  odpowiada następująco „ w pierwszej kolejności  przejmującymi zadania będą  lekarze

aktualnie  tam  pracujący  i  oni  będą  mieć  pierwszeństwo  w  przejmowaniu  zadań   polegających  na

udzielaniu świadczeń zdrowotnych  z tego zakresu”, a zakończeniu  „ informuje, że nie wyraża zgody na

proponowane przekształcenie”.  P. Witkowska i p. Kaszubski nie mogli doczekać się na odpowiedź Starosty.

W dniu 18  września p. Kaszubski  poinformował Komisję Zdrowia (,…)  Rady Powiatu  o odmowie  Dyrekcji

SPZOZ i  braku odpowiedzi  Starosty na pismo z  dnia  23  sierpnia.  Następnego dnia Wicestarosta p.  J.

Żywina   poinformował  p.  Kaszubskiego,  iż  nie  widzi  obecnie  możliwości  przychylenia  się  do  jego

prośby. Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia  i  Przewodniczący  Rady  Powiatu  29  września  2006r.  udzielili

 zainteresowanemu odpowiedzi,  że skierowali  zapytanie  w przedmiotowej  sprawie  do Zarządu Powiatu, 

który  już   powiadomił wnioskodawcę.  Jednocześnie    poinformowano p.   Kaszubskiego,   że rola Komisji

Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny  w kwestii przekształceń i  likwidacji polega na wydawaniu opinii do

projektów uchwał przedstawianych Radzie Powiatu. Osobiście radny ( p. P. Cybułka)   nie znając jeszcze

wyżej wymienionych  szczegółów  w dniu  26.10.2006 r. oraz 14.12.2006r. wystąpił     z interpelacjami w tej

sprawie, a w odpowiedzi, szczególnie na drugą interpelację,  usłyszał  konsekwentnie powtarzaną odmowę.

Dalej  powiedział,  że  zastanawiał  dlaczego  dyskryminuje  się  lekarzy  specjalistów,  którzy  mieszkają  w

Radlinie  i  tam   chcą  świadczyć  specjalistyczne  usługi  medyczne.  Długo  nie  znajdował   racjonalnej

argumentacji na takie nieprzejednane stanowisko Wicestarosty  p. Żywiny i Dyrektor p.Capek. Stwierdził, że

niewiedzę  w  tym zakresie  uzupełniło  dopiero  zaświadczenie  uzyskane  w Urzędzie  Miasta  Wodzisławia

 Śląskiego o prowadzonej działalności  gospodarczej przez p. Piotra Sobalę pod nazwą „SOBTEX” NZOZ

„CENTRUM” s.c. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej to  10 lutego 2005 r. Przedmiotem działalności

jest dziewięć, nie do końca mających ze sobą wiele wspólnego rodzajów działalności, a najistotniejsze w tym

zaświadczeniu jest miejsce wykonywanie działalności - Wodzisław Śląski, ul. Rybnicka   i  Radlin, ul. Orkana

10.  Wynika z  tego,  że lekarz p.  P.  Sobala  nie  mógł  równoprawnie  reprezentować  interesów wszystkich

sygnatariuszy  wymienionych w piśmie  z dnia 20 kwietnia 2006r. Dodał, że można powiedzieć, że naruszył



interes  prawny  pozostałych,  składających  swoje  podpisy  lekarzy.  Interes  prawny  wnioskodawcy   był

zdecydowanie inny aniżeli  pozostałych lekarzy pracujących w Przychodni na Orkana. Wobec powyższego 

stwierdził, że  zatem albo on sam nie przekazał tego pisma Dyrektor SPZOZ,  albo działali w porozumieniu i

oficjalnym pismem stało się to z 9 maja2006r.,  które wpłynęło 22 maja 2006r.  do  SPZOZ. Dodał, że to na

nie  tak często powołuje się  p. Dyrektor. Na podstawie przytoczonych  faktów powiedział, że  ma nadzieję,

że Zarząd Powiatu stanie na wysokości  zadania i  rozwiąże problem nierównego traktowania podmiotów

chcących wziąć udział  w procesie przekształceń Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie i 

weźmie  pełną  odpowiedzialność  za  służbę  zdrowia  w  Powiecie,  by  nie  było  wrażenia,    że  za  służbę

zdrowia  jest  nadal  odpowiedzialny  Wicestarosta  p.  J.   Żywina.  Stwierdził,  że  nie  można  kierować  się

interesem kolegi z tego samego ugrupowania, lecz dobrem pacjentów – mieszkańców Radlina. Ponadto nie

stwarzanie dogodnych  warunków dla pracy, będących w sile wieku i  największej aktywności zawodowej

lekarzy specjalistów jest działaniem na szkodę mieszkańców. Doraźne zatrudnianie lekarzy emerytów nie

jest dobrym i optymalnym rozwiązaniem, a dla przykładu ograniczenie dni przyjęć dermatologa z pięciu do

dwóch  dni  w  tygodniu  jest  ograniczeniem dostępu do świadczeń  lekarskich.  Jest  to  sytuacja,  w  której

mieszkańcy  Radlina  mogą  zarzucić  organowi  stanowiącemu  prawo  lokalne  naruszenie  ich  interesu

prawnego,  polegającego  na  ograniczeniu  dostępu  do  świadczeń  zdrowotnych.  To  uprawnienie  jest

zagwarantowane przepisem art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, zatem ma oparcie w prawie materialnym, z

którego interes  prawny winien wypływać.  Powiedział,  że dalece nie moralne i  nie  ekonomiczne jest nie

wykorzystywanie  kwalifikacji  dr  n.  med.  Ryszarda  Kaszubskiego,  lekarza  ze  specjalizacją  -  chirurga

onkologa.   Zapytał,  jak  się  to  ma do  troski  o  dobro  pacjenta?  Kończąc  zgłosił  wniosek   o  skierowanie

uchwały do ponownego rozpatrzenia przez właściwe komisje i dogłębnego zbadania sprawy przez Zarząd

Powiatu i sprawiedliwego dokonania przekształceń w przychodni w Radlinie, uwzględniając również wniosek

lekarzy p.  Witkowskiej  i  p.  Kaszubskiego  o  utworzenie  specjalistycznego  niepublicznego  zakładu opieki

zdrowotnej.

 

Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala   stwierdził, że chce zwrócić uwagę, że przedmiotem uchwały

nie  jest  sprawa  dotycząca  osób    tworzących  spółkę.  Rada  Powiatu  została  wezwana  przez

wnioskodawców do usunięcia nieprawidłowości w  uchwale Nr XLIX/605/2006 dotyczącej przekształceń w

strukturach SPZOZ Rydułtowy. Podejmując uchwalę  Rada Powiatu wyczerpała przepisy art. 43   ustawy o

zakładach opieki zdrowotnej,  określiła sposób  formę zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom, określiła

termin  zakończenia  działalności.  Projekt  został  również  zaopiniowany  przez  uprawnione  samorządy.

Przedstawiony  przez  p.  P.  Cybułkę  wniosek  zmierza  do  tego,  aby  Rada  zajęła  się   ujawnianiem

nieprawidłowości  przy  tworzeniu  nowych  podmiotów  mających  przejąć  opiekę  zdrowotną,  natomiast

przedmiotem  rozpatrywanego  projektu  uchwały  jest  stwierdzenie,  czy  wnioskodawcy  są  pokrzywdzeni

przez tę uchwałę, czy nie. Dodać należy, że podejmując uchwałę   Rada nie wskazywała, kto i jak ma być

dokonane przekształcenie bowiem takie działania  podlegają  innym przepisom prawa. 

 

Radny p. Józef Żywina -   zwrócił się do p. P. Cybułki stwierdzając, że cieszy się, że do przyjętej uchwały 

jak również do projektu uchwały rozpatrywanego w chwili obecnej  radny ( p. P. Cybułka)  nie miał uwag  jeśli

chodzi  o  stronę  prawną.  Osobiście  jako  Przewodniczy  Komisji  Organizacyjno  –  Prawnej  i  pozostali

członkowie Komisji sprawdzając  materiały dotyczące obydwu spraw  „ zażaleń” musieli   je rozpatrywać w

kontekście  ułożenia prawnego, jak to się ma do zgodności  działań z podjętą uchwała i czy  uchwała ma



wady prawne. Zarówno jedna jak i druga strona, jeśli  chodzi o meritum sprawy, pod względem prawnym jest

poprawna.  Gdyby  taka  nie  była  wówczas  nadzór  prawny  Wojewody  w  stosownym  terminie  podjąłby

działania w kierunku unieważnienia uchwały. Dalej powiedział, że wszystkie uchwały  można poprawiać, ale

do tego trzeba  mieć  wolę stron popartą bardzo poważnym uzasadnieniem,  a nie „dogadaniem” się  tychże

stron.  Po drugie trzeba widzieć potrzebę wprowadzenia zmian.   Rada Powiatu może uchylić starą uchwałę 

i podjąć nową w tym zakresie. Można teraz dyskutować, czy lepiej  byłoby  budynek w Lyskach pozostawić,

bo jest to majątek   Powiatu, czy też lepiej było go oddać  tak jak to uczynione zostało.  Należy o jednej

rzeczy nie zapominać,  o co serdecznie  prosi, że wcale nie jest prawdą że budynek ten weźmie Powiat, a

nie Gmina, co  wynika   z dokumentów. W tej sprawie wyraźnie został określony cel  społeczny i medyczny, 

zatem nic  nie stoi  na przeszkodzie,  ażeby działalność  która była prowadzona   w tym   ośrodku zdrowia

utworzyła   Gmina. Powracając do sprawy wniosku grupy pracowników Przychodni na ul.  Orkana zwrócił

uwagę na sformułowanie zawarte we wniosku, a brzmiące   -   o niezwłoczne  wstrzymanie likwidacji oraz

usunięcia braków i nieprawidłowości uchwały. 

Zadał  pytanie,  jakie  są  nieprawidłowości  w uchwale,  a odpowiadając stwierdził,  że  takie jakie  chcieliby

wnioskodawcy.  Rada nie podziela takich opinii. Na wszystkie zarzuty (dyskryminacja  pracowników, odpraw

pieniężnych  i  reprezentowania  w  zawiązkach  zawodowych)  odniesiono  się   na  taki  stan  wiedzy  jaki

posiadano.  Stwierdził,  że nie ma   powodu, ażeby nie wierzyć.  Dodał,  że   nie wie czy  Dyrektor udzieliła

wyjaśnień  prawdziwych czy nieprawdziwych.  Z wyjaśnień  wynika że w przedmiotowej  sprawie  wystąpili 

jedynie lekarze przychodni. Komisja Organizacyjno – Prawna nie ma innej możliwości,  ażeby nie opierać się

jedynie  na  tym   wyjaśnieniu.  Należy zwrócić  uwagę  na  datę  tego wniosku (  22  grudnia)  i  wyjaśnienia

prowadzone w końcu   grudnia i styczniu jak również należy zwrócić uwagę na bieżącą datę - to jest   25

stycznia. Osobiście nie był już Wicestarostą od 27 listopada 2006 roku  i w związku z tym nie zajmował się 

tę sprawą. Przedmiotem jego rozważań sprawa ta  stała się dopiero w terminie około 10 stycznia, kiedy  to 

Przewodniczący Rady  zalecił Komisji Organizacyjno – Prawnej zbadanie sprawy. Powiedział, że nie steruje

już sprawami związanymi ze służbą zdrowia, nie zna koncepcji  nowego Zarządu w sprawie służby zdrowia.

Ponadto nie zawsze  zgadza się z niektórymi wyrażeniami Członka Zarządu odpowiedzialnego za służbę

zdrowia. 

 

P. Piotr Sobala  wyjaśnił, że firma SOBTEX  to firma na dyżury kontraktowe, która utworzona została 10

lutego 2005 roku. Zakres jej działania obejmował również usługi  kosmetyczne i fryzjerskie jego żony.  W

dniu 21 listopada 2006 roku to jest w terminie po podjęciu uchwały( Nr XLIX/605/2006)   została utworzona

firma NZOZ - Centrum i ona miała podjąć  działalność pełnienia dyżurów kontraktowych. W tej sprawie  są

to dwie oddzielne firmy, przy czym pierwsza z nich została powołana do innych działań.

 

Dyrektor SPZOZ p. Bo żena Capek -  powiedziała, że dla niej jako Dyrektora  najważniejszy jest interes

SPZOZ, a nie indywidualnych osób. Proces przekształceń  w SPZOZ Rydułtowy przebiega etapami, a o

podejmowanych działaniach Rada poprzedniej kadencji była informowana na bieżąco. Informowano jakie

są zamierzenia i plany, które powinny być zakończone do końca 2006 roku oraz jakie realizowane będą w

roku  2007. W  marcu,  maju  i  czerwcu  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformowany  został,  iż

przekształcenia w pierwszej kolejności dotyczyć będą lecznictwa otwartego. Radny(p. P. Cybułka) pomylił

podstawową  opiekę  zdrowotną,  do  której  zaliczany  jest  lekarz  internista  i  pediatra  z  poradniami

specjalistycznymi  (  chirurgiczną   i  dermatologiczną),  które  to   realizują  świadczenia  w  Przychodni



Rejonowo - Specjalistycznej w Radlinie.  Za aprobatą Zarządu i Rady Powiatu rozpoczęty został proces 

przekształcenia  SPZOZ.  Jego  struktura  jest  archaiczna  w  porównaniu  z  innymi  zakładami  opieki

zdrowotnej  nie tylko na terenie województwa śląskiego, ale również  i  kraju.  Następnie powiedziała,  że

 informowała, iż   w pierwszej kolejności przekształcenia dotyczyć  będą podstawowej opieki zdrowotnej i

poradni  „  K” dlatego,  że   od dawna zaliczana była do POZ. W pierwszej  kolejności  podjęto  decyzje o

przekształceniu wszystkich poradni poz i poradni "K", które znajdują się poza miastem Rydułtowy. Dalej

Dyrektor  oświadczyła,  że  nigdy  nie  była  przeciwnikiem  prywatyzacji,  o  czym  świadczą  podejmowane

działania. Dodała, że proces ten należy zakończyć  zgodnie z terminem, a nastąpi  to   wówczas, jeżeli

będzie taka możliwość, czyli  jeżeli nie będą to poradnie monopolitystyczne  ani takie,  które udzielać będą

tych samych świadczeń co szpital. Dyrekcja SPZOZ  nie  zmieniała zdania i   nie jest przeciwna procesowi

przekształceń. Dalej Dyrektor powiedziała, że  radny (p. P. Cybułka)   cały czas powołuje się na dwie osoby

i w związku z tym chce zwrócić uwagę, że osoby te dały wypowiedzenie warunków pracy i płacy, które to

Dyrekcja  zgodnie z kodeksem pracy musiała przyjąć. 

 

Radny p. P. Cybułka  - od vocem powiedział, że w związku z uwagami, iż zabiera głos nie w tym punkcie

porządku obrad,   zadaje zatem  pytanie  -  w jakim punkcie i kiedy. Następnie powiedział, że jeśli Rada nie

podejmie tematu,  nie wyjaśni sprawy w tym miejscu w sposób publiczny i jednoznaczny, to zawsze będą

niedomówienia.

Następnie odniósł się do wypowiedzi Dyrektor  p. B. Capek stwierdzając, że doskonale wie co to jest poz i

co to są specjalistyczne nzoz-y. Dalej powiedział, że dziesięciu lekarzy zwróciło się o utworzenie nzoz-u

podstawowej  opieki  zdrowotnej  z  internistą  i  pediatrą  oraz  zwrócili  się  o  utworzenie  nzoz-u

specjalistycznego  z ginekologiem, dermatologiem i chirurgiem. 

 

Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala   -  powiedział,  że dziwi  się  sposobowi  w jaki  radny chce

załatwić sprawę. Stwierdził, że w obecnej chwili obrady nie są zgodne z tematem porządku obrad , bowiem

dyskusja  dotyczy  dziesięciu  lekarzy  i  nie  do  końca  jest  wiadome co  tam  się  zdarzyło.  W związku  z

powyższym zaproponował,  aby zainteresować  sprawą  Komisję  Zdrowia i  tam zaprosić  zainteresowane

osoby.  W chwili  obecnej  należy stwierdzić,  czy uchwała z  września  ma nieprawidłowości,  czy  należy

usunąć ewentualne jej braki. Projekt uchwały mówi, że odmawia się usunięcia braków i nieprawidłowości,

bowiem nie ma podstaw do takiego twierdzenia,  że uchwała posiada niedociągnięcia. Zwrócił  się,  aby

następni dyskutanci trzymali się tematu. Wątek rozwinięty przez p. P. Cybułkę dotyczy innej sprawy. 

 

Dyrektor  SPZOZ  p.  B.  Capek  –  przedstawiła  chronologię  wydarzeń  stwierdzając,  że  chyba  radny

dysponuje  innymi  materiałami  w  sprawie  i  trudno  jest  ustosunkować  się  do  tych  które  przedstawił. 

Osobiście chciałaby widzieć datę wpływu i pieczątkę SPZOZ na tych dokumentach. W dokumentach , które

są  w SPZOZ jest pismo lekarzy POZ (internisty i pediatry) z dnia 21 maja 2006 roku,  którzy zwrócili się z

prośbą  o przekształcenie. Następnie,  bodajże  w miesiącu sierpniu zwrócił się z prośbą  p. dr Kaszubski 

o wyrażenie zgody na przekształcenie, lecz  wystąpił już jako jedna osoba powołując się na pozostałych

lekarzy. Ich podpisów na piśmie nie było.  Później wpłynęło następne pismo, na które udzielono odmownej

odpowiedzi  z racji tej, że wcześniej wystąpili lekarze,  którzy de facto  wykonują te świadczenia. 

Następnym  etapem  było  pismo p.  Kaszubskiego i  p.  Witkowskiej.  Strony poinformowano,  że   najpierw 

zakończony  zostanie  jeden  proces,  aby  ewentualnie  rozpocząć  następny.  Zakończenie  przekształceń



zaplanowano na 31 grudnia 2006 r., tymczasem z przyczyn formalno – prawnych przedłuża się termin o 3

miesiące. Na zakończenie Dyrektor p. Capek powiedziała, że nie można w zakładzie wprowadzać chaosu,

ważny jest interes zakładu,  a nie indywidualnych osób. 

 

Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala    zwrócił  uwagę,  iż  należy  powrócić  do  meritum sprawy i

zapytał czy w tej sprawie są  uwagi radnych. 

 
Radny p. Mieczysław Kowalski -  powiedział, że wokół projektu uchwały istnieje szereg kontrowersyjnych

wątków, które nie zostały do końca wyjaśnione. Powiedział, że mało kto z radnych zna całość zagadnień,

które mają miejsce w przychodni. Oddzielić należy  sprawę uchwały, ewentualnych braków formalnych, nie

mniej należy złożyć wniosek, ażeby Rada  poprzez Komisję Zdrowia zajęła się problemem przekształceń w

Przychodni  w  Radlinie.  Należy  zebrać  wszystkich  zainteresowanych  i  zorganizować  spotkanie  celem

rozwiązania wszystkich kwestii. Uważa, że wcześniej sprawą winien zająć się Zarząd Powiatu.   Osobiście

zadeklarował, że uczestniczyć będzie we wszystkich spotkaniach poświęconych tej sprawie. 

 

Radny p. P. Cybułka  - powiedział, że jego zdaniem nic się nie stanie, jeśli uchwała zostanie podjęta miesiąc

później, dlatego podtrzymuje wniosek o skierowanie uchwały do ponownego rozpatrzenia. 

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala     zwrócił  uwagę,  że  w  takim  przypadku  Rada  Powiatu

działałaby niezgodnie z przepisami Kpa.

 
Członek Zarz ądu p. D. Majcherek  -  powiedział, że padło wiele słów, które dotyczą przedmiotowej sprawy.

Nawiązał  do  wypowiedzi  radnego p.  J.  Żywiny,  który  stwierdził,  że  nie  są  znane  zamierzenia  Zarządu

Powiatu   w  odniesieniu  do  służby  zdrowia  natomiast  ma  uwagi  do  osoby,  która  za  nią  odpowiada.

Powiedział,  że  najważniejszą  rzeczą  jest,  aby  w  sytuacji  gdy  pojawił  się  problem  nie   został  on

rozwiązywany  patrząc tylko na stronę formalno – prawną. W momencie otrzymania pisma Zarząd Powiatu

zajął się podstawową sprawą -   to jest dobrem pacjenta. Istniało zagrożenie, że z dniem 1 stycznia mogą

zostać zachwiane standardy  dotyczące świadczonych usług zdrowotnych. Po otrzymaniu pisma  razem z

Dyrektor  SPZOZ p.  B.  Capek  podjęte  zostały mediacje z  zainteresowaną  grupą.  Równocześnie została

wniesiona między innymi prośba p. Sobali o przesunięcie terminu przekształceń. Po spotkaniu  przy udziale

p. Capek doszło do spotkania  z Zarządem Powiatu, w którym uczestniczyła tylko część osób podpisanych

pod wnioskiem, co uniemożliwiło jego ewentualne wycofanie.  Następnie na posiedzeniu Komisji Zdrowia

została  przedstawiona  informacja  w  tym  zakresie,  która  została  przyjęta.  Poinformowano,  że  sytuacja

powróciła  do  równowagi,  a  przesunięcie  terminu nastąpiło  w wyniku innych okoliczności.  Najważniejszą

rzeczą  jest,  że osoby podpisane  pod pismem – lekarze  i  personel  pomocniczy –  po  przekształceniach

pozostaną  na  uzgodnionych  warunkach  w  przychodni  jak  również  zachowane  będą  standardy

wykonywanych usług medycznych. 

 

Przewodnicz ący Rady Powiatu p.  E. Wala -  zwrócił  uwagę,  aby radni  zabierający głos w dyskusji  w

swoich wypowiedziach trzymali się  przedmiotowego punktu . 

 

Radny p. J. Żywina -  zwracając się do Członka Zarządu p. D. Majcherka powiedział, 

że to wcale nie jest tak jak mówi p. Majcherek i myślał, że nie będą już takiej  polemiki 



prowadzić. Osobiście jest w posiadaniu protokołu z posiedzenia  Komisji Zdrowia, natomiast

zaznaczyć należy, że  pismo było przekazane Komisji do wiadomości i służy dekretowanym

dokumentem.  Posiedzenie  Komisji  odbyło  się  21  grudnia   i  na  tym  posiedzeniu  p.  D.   Majcherek 

poinformował, że na dzień bieżący sprawa jest nieaktualna, natomiast  w dniu 27 grudnia otrzymał pismo  od

Przewodniczącego  Rady i okazało się, że sprawa jest w dalszym ciągu aktualna. Dzisiaj słyszy, że  z wielką

starannością  podjęto wszystkie czynności od dnia 12 grudnia. Natomiast, kiedy zapytał  co zrobione zostało

w terminie od daty założenia pisma przez wnioskodawców do czasu przekazania go do komisji, niestety nie

przedstawiono  żadnych  dokumentów.  Dalej  dodał,  że  nigdy  nie  powiedział,  że  ma  uwagi  do  osoby

odpowiedzialnej za służbę zdrowia, natomiast stwierdził, że nie zgadza się z niektórymi stwierdzeniami.  Nie

ma uwag do Zarządu,  gdyż należy dać mu czas,  prosi jednak o jak najszybsze załatwienie tej sprawy. 

 

Radny p. Piotr Sobala  - w kwestii wyjaśnienia powiedział, że w Radlinie nie było i nie będzie  zatrzymania

 ciągłości świadczeń  usług zdrowotnych tak jak przedstawił  to radny. Ciągłość  jest zachowana, wszystko

odbywa się zgodnie  ze wskazówkami Rady  i Dyrektora SPZOZ,  wykonywane są remonty, przychodnia jest

czynna, lekarze są dostępni dla pacjentów. W trzech ośrodkach (Pszów, Gaszowice, Radlin), które podlegają

przekształceniu w dalszym ciągu wykonywane są usługi, tylko zmianie ulega nazwa. 

 

Przewodnicz ący  Rady  p.  E.  Wala  zwracając  się  do  radnych,  którzy  po  raz  pierwszy  pełnią  mandat 

stwierdził, że Rada Powiatu kadencji dokonała restrukturyzacji SPZOZ, a zmiany następowały w podobnej

atmosferze. Obecnie pacjenci są zadowoleni. Nadszedł czas, aby  takich zmian dokonać w Rydułtowach. 

 

Radny p. P. Cybułka  -   powiedział,  że   nie zgadza się  z takimi twierdzeniami. Kształt służba zdrowia w

Radlinie nie jest rzeczą blachą   i Rada powinna nad tym dyskutować. Jeżeli pewne sprawy są niejasne, a

jest   możliwość  ich  wyjaśnienia  i  poprzez  odesłanie   sprawy  do  Komisji  Zdrowia,  zatem  zgłoszony

wniosek  powinien być  zrealizowany. Kontynuując skierował pytanie do Przewodniczącego, czy zadaniem

radnego jest tylko zajmowanie się litera prawa, czy również wyborcami.

 

 

Przewodnicz ący  Rady  p.  E.  Wala  -  powiedział,  że  w  chwili  obecnej  Rada  Powiatu  ma  za  zadanie

rozpatrzyć  wniosek  o  usunięcie  braków  i  nieprawidłowości  w  uchwale  wrześniowej,  w  której  Rada

stwierdziła, że prywatyzuje się SPZOZ Rydułtowy. Przejście zadań  pod podmiot niepubliczny nastąpi wtedy,

gdy  będą spełnione zostaną wszystkie  warunki. W chwili obecnej dyskusja opiera się na stwierdzeniach,

że  wyniknęły niejasności wokół  niepewności zatrudnienia, jednakże nie jest to przedmiotem  realizowanego

punktu.  Komisja  Organizacyjno  -  Prawna  po  uzyskaniu  opinii  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej

przygotowała  projekt  uchwały,  w  której  stwierdza,  że  braków  i  nieprawidłowości  nie  ma.  Dalej

Przewodniczący powiedział, że nigdy nie  negował ważności Radlina, natomiast nie jest obowiązkiem Rady

zajmować się spółkami prawa handlowego, cywilnego. Nie wie jaka jest forma nowego podmiotu, nie zna

umów pomiędzy lekarzami. Działalność miała się rozpocząć 1 stycznia, niestety nie rozpoczęła się i będzie

prawdopodobnie  wniosek o wprowadzenie aneksu do uchwały, w którym  termin zostanie przesunięty na

miesiąc kwiecień / maj, kiedy to podmiot niepubliczny  będzie gotowy. Zawracając się do radnych prosił o

skupienie się nad tym, czy są wady i uchybienia w  uchwale. Stwierdził, że wniosek (p. P. Cybułki)  nie jest

zbieżny z tym, o czym Rada dyskutuje i radny może złożyć  taki wniosek w dowolnym czasie,   wówczas



Komisja Zdrowia, Komisja Rewizyjna czy też   organa powołane do tej sprawy mogą   wniosek rozpatrzyć.

Dodał, że odmawia  głosowania wniosku, gdyż nie mieści się w temacie  realizowanego punktu. 

 

Przewodnicz ący  Rady  p.  E.  Wala  -  ogłosił  5  minutowa  przerwę,  aby  wytłumaczyć  radnemu sposób

składania wniosku. 

 

Po przerwie Przewodnicz ący  Rady p. E. Wala  poinformował, że p. P. Cybułka wycofuje zgłoszony wniosek

o ponowne skierowanie sprawy do komisji.  Natomiast  sprawa dotycząca służby zdrowia w Radlinie jest

bardzo  ważna, zatem radny złoży nowy wniosek,  który  skierowany zostanie do Komisji Zdrowia. 

 

Radny  p.  A.  Gaw ęda -  w  kwestii  pisma  pracowników  przychodni  powiedział,  że  możliwe  byłoby

poinformowanie  wnioskodawców,  iż  sprawa  jest  w  toku  opracowywania,  natomiast  należy  wnikliwie

przeanalizować,  czy  wszyscy  lekarze  zatrudnieni  w   poz  -  w  których  następują  przekształcenia  mają

jednakowe szanse na wejście  do spółek, a jeśli  lekarze nie wyrażają woli wstąpienia do nowoutworzonego

nzoz-u,  wtedy należy to uszanować. 

 

Przewodnicz ący  Rady p. E. Wala   odpowiedział, że w tej sprawie p. P. Cybułka. precyzuje   wniosek  na

piśmie.

 

Innych głosów nie było. 

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie

odpowiedzi na wniosek  pracowników Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie dotyczącego

niezwłocznego spowodowania wstrzymania likwidacji  Poradni  Lekarza POZ i  Poradni Pediatrycznej  oraz

usunięcia braków i nieprawidłowości w Uchwale Nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21

września 2006 roku. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów

przeciwnych i   głosów wstrzymujących nie było. 

 

Uchwała Nr IV/54/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     odpowiedzi na wniosek      pracowników  

Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  3  w  Radlinie  dotyczącego  niezwłocznego  spowodowania

wstrzymania  likwidacji  Poradni  Lekarza  POZ  i  Poradni  Pediatrycznej  oraz  usunięcia  braków  i

nieprawidłowości      w Uchwale Nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006  

roku     została podjęta i stanowi   załącznik nr 15      do protokołu  .

 

Ad. 12

 

Projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok stanowiący   załącznik     nr 16   do protokołu    przedstawił

Starosta Powiatu p. J.  Rosół . Wystąpienie jest   załącznikiem nr     17   do protokołu  . 

 

a)  Przewodnicz ący Komisji Bud żetu i Finansów p. M. Kowalski  – przedstawił opinię Komisji w sprawie

projektu budżetu Powiatu na 2007 rok. Ww. opinia stanowi   załącznik nr 18   do protokołu  .



 

b)  Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski  – przedstawił opinię RIO w Katowicach w sprawie projektu budżetu

Powiatu na 2007 rok. Ww. opinia stanowi   załącznik nr 19   do protokołu  .

 

c)  Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski  – przedstawił  Radzie  Powiatu autopoprawki Zarządu Powiatu do 

projektu budżetu Powiatu na 2007 rok. Autopoprawki stanowią        załącznik nr 20   do protokołu  .

 

Głosów w dyskusji dotyczącej  projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego nie było.

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  zwrócił  się  o  dokonanie  poprawki  w  projekcie  uchwały,

mianowicie  naniesienie  w  numeracji  uchwały  roku  2007  w  miejsce  2006,   a  następnie   przystąpił  do

głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2007  rok  wraz  z

autopoprawkami. 

W  głosowaniu  wzięło  udział  27  radnych.  Za  głosowało  27  radnych,  głosów  przeciwnych  nie  było,

wstrzymujących nie było. 

 

Uchwała Nr IV/55/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na

2007 roku   została podjęta i stanowi   załącznik nr      21   do protokołu  .

 

  
Ad. 13

 
a) Projekt uchwały w sprawie dokonania przekształceń      w strukturze organizacyjnej samodzielnego  

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwa „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”

wraz uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 22   do protokołu  .

 

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

dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”.  W  głosowaniu  udział  wzięło  21  radnych.  Za

przyjęciem głosowało 21 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Uchwała Nr IV/56/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     dokonania przekształceń      w strukturze  

organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwa „Zespół Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach”        została podjęta i stanowi   załącznik nr 23   do protokołu  .

 

b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w

Wodzisławiu         Śląskim   wraz uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 24   do protokołu  .



 

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  zwrócił  się  o  dokonanie  poprawki  w  projekcie  uchwały,

mianowicie naniesienie w numeracji uchwały roku 2007 w miejsce 2006, po czym  przystąpił do głosowania

projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w

Wodzisławiu   Śląskim.

W  głosowaniu  udział  wzięło  22  radnych.  Za  przyjęciem  glosowało  22  radnych,  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących nie było. 

 

Uchwała  Nr  IV/57/2007  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie       uchwalenia  Regulaminu  

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu         Śląskim     została podjęta i stanowi   załącznik nr  

   25   do protokołu  .

 

 
c) Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVI/376/2001  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego  z  dnia      20  grudnia  2001  r.  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  finansowania  i  

udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wraz uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 26      do protokołu  .

 

Komisja Organizacyjno – Prawna  oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  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 XXXVI/376/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  20 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia

regulaminu finansowania i  udzielania  dotacji  ze  środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej,W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem glosowało 21 radnych,  głosów

przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 
Uchwała  Nr  IV/58/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVI/376/2001

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia            20 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania i  

udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        została  

podjęta i stanowi   załącznik nr 27      do protokołu  .

 
 
d)   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach  oświatowych  dla których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Wodzisławski  określający

wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,

szczegółowy sposób obliczania   i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za  godziny

doraźnych  zastępstw  oraz wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń  wynikających  ze



stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski

w roku 2007" wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 28      do protokołu  .

 

Komisja Edukacji, Kultury i  Sportu,   Komisja Organizacyjno – Prawna oraz Komisja Budżetu i  Finansów 

 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 

przyjęcia  „Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych

dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe

warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowy  sposób  obliczania  i

wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  za  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2007”, 

 

W  głosowaniu  udział  wzięło  21  radnych.  Za  przyjęciem  glosowało  21  radnych,  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących nie było. 

 
Uchwała Nr IV/59/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     przyjęcia „Regulaminu wynagradzania  

nauczycieli zatrudnionych w szkołach      i placówkach oświatowych dla     których organem prowadzącym jest  

Powiat  Wodzisławski  określający  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do

wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowy  sposób  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny

ponadwymiarowe  oraz za      godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  

innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku    2007”   została podjęta i stanowi    załącznik nr 29   do  

protokołu.

 
e)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/585/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia     

24  sierpnia  2006  roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  złożenie  przez  Powiat  Wodzisławski  wniosku  o

finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju  Regionalnego,  projektu  pod  nazwą „Stypendium  dla  studenta  2006/2007”  oraz  przyjęcia

„Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007" wraz z  uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 30       do  

protokołu.

 

Komisja Edukacji,  Kultury i  Sportu,   Komisja Rozwoju Gospodarczego i  Promocji  Powiatu  oraz Komisja

 Budżetu i Finansów  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  XLVIII/585/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  24  sierpnia  2006  roku  w  sprawie

wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu



Społecznego  w  ramach Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego,  projektu  pod

nazwą „Stypendium  dla  studenta  2006/2007”  oraz  przyjęcia  „Regulaminu  stypendiów  dla  studentów

2006/2007”.  W  głosowaniu  udział  wzięło  21  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  21  radnych,  głosów

przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Uchwała  Nr  IV/60/2007 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie        zmiany  uchwały  nr  XLVIII/585/2006  

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia      24 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez  

Powiat  Wodzisławski  wniosku  o  finansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego      w  ramach  

Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego,  projektu  pod  nazwą     „Stypendium  dla  

studenta 2006/2007” oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007  ”     została podjęta i  

stanowi   załącznik nr 31      do protokołu  .

 
 
f)   Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  organizacji  oraz  szczegółowych  zasad  ponoszenia

odpłatności za pobyt         w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  

Rodzinie w Wodzisławiu      Śląskim w  raz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 32      do protokołu  .

 

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 ustalenia

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Specjalistycznym

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu  Śląskim.                   

W  głosowaniu  udział  wzięło  21  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  21  radnych,  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących nie było. 

 
Uchwała Nr IV/61/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych

zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt      w  Powiatowym Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar  

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu      Śląskim   została podjęta i stanowi   załącznik nr 33         do protokołu  .

 
 

Ad. 14

 

Przewodnicz ący Rady Powiatu  p. E.  Wala  poinformował,  że przed rozpoczęciem sesji  radni  otrzymali

plany  pracy wszystkich  Komisji.

Uwag do planów pracy nie było. 

Plany pracy komisji na 2007 rok stanowią   załącznik nr 34   do protokołu  . 

 

Ad. 15. 

 

a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2007 



rok  wraz uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 35   do protokołu  .

 

Zarząd Powiatu oraz wszystkie Komisje Rady Powiatu 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 przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 2007 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych,  głosów przeciwnych i

wstrzymujących nie było. 

 
Uchwała Nr IV/62/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     przyjęcia Planu   

Pracy Rady Powiatu na 2007 rok   została podjęta i stanowi   załącznik nr 36     

do protokołu.

 

 

b) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

wraz uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 37      do protokołu  .

 

Zarząd Powiatu wydał  pozytywną opinię o projekcie uchwały.

 
Głosów w dyskusji jak również uwag do projektu uchwały nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że Plan Kontroli Komisji 

Rewizyjnej radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad sesji z tego względu, że 

posiedzenie tej komisji odbyło się w terminie po wysłaniu materiałów sesyjnych.

 

Następnie Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przystąpił do głosowania 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. W głosowaniu udział

wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 
Uchwała Nr IV/63/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     przyjęcia Planu   

Kontroli   Komisji Rewizyjnej na 2007 rok   została podjęta i stanowi   załącznik   

nr 38      do protokołu  .

 
 

Ad.16
 
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół   poinformował, że na złożone interpelacje radni otrzymają  odpowiedź

pisemną. W odniesieniu do interpelacji p. Krystyny Smuda powiedział, że zostanie skierowane  polecenie do

Dyrektora PZD, aby w momencie zwołania wizji  lokalnej  o  jej  terminie  powiadomić  radną   jak  również

polecił , aby radna  została powołana do składu komisji. Następnie poinformował, że na pozostałe zapytania

odpowiedzi udzielą wskazani naczelnicy wydziałów. 

 

Naczelnik  Wydziału  Ochrony Środowiska p.  Janusz  Wyle żych   –  w związku ze  sprawą  rekultywacji



terenu po byłej cegielni powiedział, że odczucie mieszkańców może być  takie jak opisane w interpelacji,

jednakże  firma tam pracująca wykonuje prace zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę. Pierwsza z

nich  dotyczy  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  poza  instalacjami  i  urządzeniami,  druga  dotyczy

rekultywacji. Przedsiębiorstwo zgodnie z decyzjami zostało zobowiązane do rekultywacji po byłej cegielni

(art.106 prawo ochrony środowiska -  eksploatujący jest zobowiązany do rekultywacji terenu). Teren był w

posiadaniu osoby, która sprzedała go firmie „Zielony Śląsk” i na tej podstawie firma ta przejęła obowiązki

rekultywacji   terenu.  W  decyzji  określone  są  odpady,  którymi  wolno  rekultywować.  Zgodnie  z

rozporządzeniem  Ministra  Ochrony  Środowiska  z  dnia  21  marca  2006  r.  nie  mogą  to  być  odpady

niebezpieczne, jak też oddziałujące na środowisko  Decyzja określa jakie odpady mogą być magazynowane

na okres 3 lat i które po tym okresie czasu muszą być zutylizowane, aby mogły być zużyte do rekultywacji.

Należałoby określić, czy zachodzi podejrzenie, że do rekultywacji tego terenu zostały zużyte odpady, które

miały  być  zmagazynowane,  czy  też  odpady  niebezpieczne.  Każdy  odpad  dostarczony  na  teren

przedsiębiorstwa posiada kartę odpadu, czyli jest zewidencjonowany. Trudno jest powiedzieć, czy odpady

zużyte  do  rekultywacji  określone  były  w  decyzji.  Natomiast  jest  możliwość  sprawdzenia  poprzez 

przeprowadzenie  wizji  czy  też  oględzin.  Z  kolei  kontrolne  inspekcje  zgodnie  ze  swymi  uprawnieniami

przeprowadzone będą przez WIOŚ w terminie   miesięcy II-III br. Przy wydawaniu decyzji wydano również

postanowienie  o  obowiązku  wykonania  raportu  oddziaływania  na  środowisko.  W  raporcie   tym

przedsiębiorstwo określiło jakie będzie oddziaływanie na środowisko, nie może być ponadnormatywne i nie

może oddziaływać  na sąsiadujące posesje. Naczelnik p. J. Wyleżych przekazał p. P. Cybułce kserokopię

w.w. decyzji. W temacie wycinki drzew powiedział, że sprawy te mają specyficzny charakter. Starosta wydaje

decyzję w sytuacji, gdy właścicielem terenu na którym rosną drzewa jest gmina. Inne decyzje ( dot. osób

fizycznych, jednostek) wydaje  wójt, burmistrz, prezydent. Starosta także nalicza kary gdy nielegalnie wycięte

zostaną drzewa. Analogicznie takie czynności wykonuje wójt (...).   W odniesieniu do  interpelacji   radnej p.

 K.  Smuda  w sprawie  drzew  rosnących  w  pasie  drogowym,  PZD winien  zwrócić  się  do  wójta  celem

wydania stosownej decyzji. W sprawie udzielonej dotacji na ograniczenie niskiej emisji ( zapytanie radnego 

p.  A.  Gawęda)  odpowiedział,  że  przed  3  laty  Powiat  opracował  program  ograniczenia  niskiej  emisji.

Program jest ciekawy i premiuje gminy, które przystępują do jego realizacji. Przez 2 lata żadna z gmin nie

przyłączyła się do realizacji programu. W roku ubiegłym taki wniosek do realizacji na rok 2007 złożyło Miasto

Rydułtowy. Dotację w wysokości 140 tys. zł  przyznał poprzedni Zarząd  Powiatu  i na tej podstawie  została

zawarta umowa. Dotacje nie może przekraczać 50% danego przedsięwzięcia, a roku bieżącym obejmować

będą zadania programu ograniczania niskiej emisji. Będą to dotacje do wymiany kotłów dla osób  fizycznych

i jednostek. Chodzi o to, aby zachęcić  mieszkańców  do wymiany tradycyjnych kotłów na ekologiczne. Czy

program będzie prowadzony w latach następnych trudno  jest powiedzieć, dysponentem środków PFOŚ jest

Zarząd Powiatu. Następnie Naczelnik zaprosił  radnego do zapoznania się z dokumentami jakie są w tej

sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska. 

 

Etatowy Członek Zarz ądu p.  Damian  Majcherek  –  odpowiedział  na  pytanie  dotyczące  premii  za  m-c

grudzień jakie zostały przyznane Dyrektorom SPZOZ.

Na wielkość premii składały się między innymi: 

- zadania bieżące, które realizowane są w obydwu SPZOZ, 

- wynik finansowy w rachunku ciągnionym, 

-  sytuacja  dotycząca  niepublicznego  zoz  w  Radlinie,  efekty  zaangażowania  Dyrektor  p.  B.   Capek



 ( zaprezentowane były w trakcie bieżącej sesji).

Drugim elementem była pewna filozofia i program jeśli chodzi o służbę zdrowia w Powiecie Wodzisławskim,

gdzie  aktualnie  odbywa  się  praca  w  kontekście  projektu  ustawy  o  sieci  szpitali  przy  wykorzystaniu

umiejętności  Dyrektor p. B. Capek

 

Na pytanie dotyczące odwołania i powołania Dyrektora ZST odpowiedział  Zastępca Naczelnika Wydziału

Oświaty  p.  Zbigniew  Podle śny.  Uchwałą  nr  8/2007 z  dnia  10  stycznia  2007 r.  powierzono  obowiązki

 Dyrektora  dotychczasowej  Wicedyrektor  p.  Stefanii  Zwierz.  Powierzenie  obejmuje  okres  od  1.02-

31.07.2007 r. na maksymalny dopuszczalny okres  6 – miesięcy. Natomiast uchwałą nr 12/2007 z dnia 17

stycznia 2007 r. odwołano p. R. Zawadzkiego na jego wniosek ze stanowiska Dyrektora ZST  z dniem 31

stycznia  2007  r.  Wymienione  okresy  zazębiają  się  ze  sobą,  w  dniu  kiedy  podejmowano  uchwałę  o

powierzeniu obowiązków p. S. Zwierz wiadomo było,  że złożony został wniosek o rozwiązanie stosunku

pracy przez p. R. Zawadzkiego. 

 

 

Ad.17

 

Wiceprzewodnicz ąca Rady p. Edyta Cogiel  -   przedstawiła sprawozdanie z delegacji radnych i udziału w

spotkaniu  Przewodniczących  organizowane  przez  Śląski  Związek  Gmin  Powiatów.  Sprawozdanie jest

załącznikiem nr 39        do         protokołu  . 

 

 

Następnie Starosta Powiatu p. J. Rosół  poinformował, że otrzymał gratulacje od władz Recklinghausen  w

związku z objęciem stanowiska oraz zaproszenie do złożenia  wizyty w Niemczech w miesiącu   marcu. 

Zamierzeniem  jest,  aby  w  trakcie  wizyty  podkreślić  gotowość  rozwijania  dalszej  współpracy,  również  w

kontekście współpracy Miasta Wodzisławia   z Miastem Gladbeck  leżącym w Powiecie Recklinghausen w

związku z obchodami 750 - lecia Wodzisławia. Trwają również rozmowy w sprawie udziału przedstawicieli

Powiatu Wodzisławskiego  w konferencji organizowanej w Essen, a która ma odbyć się w miesiącu kwietniu.

 

Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  w  delegacji  do  Recklinghausen  Radę

Powiatu  reprezentować  będzie  p.  Krystyna  Szymiczek  –  Wiceprzewodnicząca  Rady.  Następnie

Przewodniczący  przedstawił  pisma  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  przekształceń  poradni  w  Powiecie

Wodzisławskim. Pisma te  są  do wglądu w Biurze Rady. Poinformował o uroczystościach i imprezach, w

których  brał  udział  Przewodniczący  i  Wiceprzewodniczący  Rady.  Przedstawił  harmonogram  posiedzeń

Komisji  w  miesiącu  lutym.  Przedstawił  pismo  informujące  o  założeniu  Klubu  Radnych  Samorządowa

Inicjatywa Lokalna. 

 

Następnie  głos  zabrał  radny  p.  Stanisław  Małecki ,  który  zaakcentował,  że  zabiera  głos  jako  lekarz

pracujący w SPZOZ Rydułtowy jak również jako Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

Powiedział, ze wchodzimy w trudny okres jeśli  chodzi o działalność SPZOZ – ów, ważą się losy szpitali,

zatem  zadaniem Rady winno być  aby  obydwa szpitale utrzymać. W związku z tym jakiekolwiek informacje 

jeśli   ukazują  się  winny być  rzetelne.  Z  kolei  w  kwestii  uwag dotyczących nieprawidłowości  w  Radlinie



powiedział, że   nie są w pełni zgodne prawdą, bo nikt  uczciwie nie podał, że pan doktor sam zrezygnował z

pracy z dniem 30 września. Pomimo prośby, nie wyraził zgody na dalsze prowadzenie poradni chirurgicznej.

Do niego (Ordynatora  Oddziału Chirurgii)   zgłaszały się osoby z prośbą, aby nie zwalniać pana doktora z

pracy,  chociaż osobiście   nie miał związku z jego zwolnieniem. Dodał, że należy sobie zdawać sprawę  z

tych  okoliczności.  Aktualnie Poradnia chirurgiczna funkcjonuje,  a prowadzi  ją  p.  Gojny.  Zaapelował,  aby

przedstawiane informacje były rzetelne i uczciwe.

 

Starosta  Powiatu  p.  J.  Rosół  –  w  imieniu  własnym  ,  Zarządu  Powiatu,  pracowników  Starostwa 

podziękował  radnym  za  olbrzymi  kredyt  zaufania,  czego  wyrazem  jest  jednogłośne  podjęcie  uchwały

budżetowej. Jest to duży zaszczyt jak i odpowiedzialność. Zapewnił, że dołożone będą wszelkie starania,

aby nie zawieść danego zaufania.  

 

Ad. 18

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  zamknął obrady IV

sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 17.15. 

 

Protokółowała 

Krystyna Kuczera. 


