
Protokół Nr III/06
z obrad III sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 29 grudnia 2006 roku.
 
 

 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 29 grudnia 2006 roku o godz. 9.00. Miejscem
obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
 
Na wstępie Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  przywitał zebranych, otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności radnych
stanowi   załącznik nr 1   do protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  . Następnie przywitał
gości. 
 
Ad. 2
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  poinformował,  że  porządek  obrad sesji  został  dostarczony
radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005          z dnia 22 grudnia

2005r. w  sprawie  budżetu  Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. 
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od II sesji. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wnioski i oświadczenia radnych. 
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9. Zamknięcie obrad sesji

 
Ad. 3
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu
Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady Powiatu można wnosić do momentu rozpoczęcia kolejnej
sesji.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. Obecnych na sali było 21 radnych. Za przyjęciem
głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr II/06 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 14 grudnia 2006r. został przyjęty.
 
Ad. 4
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. w      sprawie      budżetu     
Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 2   do protokołu   z obrad  
III sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. w  sprawie  budżetu  Powiatu Wodzisławskiego na 2006
rok. W głosowaniu  udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała Nr III/51/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia  
22 grudnia 2005r. w      sprawie      budżetu      Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok została podjęta    i  stanowi  
załącznik nr 3   do protokołu   z obrad III sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 5
 
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 4   do protokołu   z obrad  
II  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Informacja  o  przetargach  stanowi    załącznik  nr  5   do  
protokołu   z obrad III sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 6
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala  – poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła
żadna interpelacja.
 
Radny p. Adam Gaw ęda – poprosił o informację na temat otwartego konkursu na zadania publiczne  w
dziedzinie sportu i rekreacji (gdzie się ukaże ogłoszenie i dodatkowe informacje na ten temat). 
 
Ad. 7
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków ani oświadczeń.
 
Ad. 8
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  – stwierdził, że nie ma problemu aby takie informacje w formie pisemnej
dostarczyć.
 
Ad. 9
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady III sesji Rady Powiatu.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


