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

w dniu 14 grudnia 2006 roku.
 
 

Występ Chóru Męskiego „Echo” z Radlina.
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 14 grudnia 2006 roku o godz. 14.00. 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 II 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 I sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od I sesji. 
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Informacja  Starosty  Powiatu  Wodzisławskiego  na  temat  współpracy  Powiatu  Wodzisławskiego  z

organizacjami pozarządowymi w 2006 r.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)   dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na
utworzeniu w ramach Oddziału Pediatrycznego Pododdziału Patologii Noworodka,

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

c)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok”,

d)   powierzenia Miastu Radlin oraz Miastu Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg
powiatowych,

e)   powierzenia Miastu Radlin do wykonywania uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych
w granicach administracyjnych Miasta Radlin, 

f)     zmiany Uchwały Nr  VII/57/99 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28  czerwca 1999 r.  w
sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  powiatu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

g)   zmiany uchwały Nr L/633/2006 w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w
2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, 

h)    zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2005r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego na 2006 rok,

i)     stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana  Marka Hawla,
j)     delegowania  dwóch  radnych  Powiatu  Wodzisławskiego  do  składu  komisji  bezpieczeństwa  i

porządku,
k)    ustalenia  wynagrodzenia  dla  Starosty  Powiatu  Wodzisławskiego  Pana  Jerzego  Rosoła  oraz

przyznania Mu prawa do korzystania z samochodu służbowego.
9.    Powołanie  Komisji  Rewizyjnej  oraz  komisji  stałych  Rady  Powiatu  poprzez  podjęcie  uchwał  w

następujących sprawach: 
a)  powołania Komisji Rewizyjnej, 
b)   powołania Komisji Organizacyjno – Prawnej,
c)   powołania Komisji Budżetu i Finansów,
d)    powołania Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, 
e)    powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
f)     powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 
g)    powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu,
h)    powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

10.  Odpowiedzi  na zapytania i interpelacje radnych.
11.  Informacje bieżące.



12.  Zamknięcie obrad II sesji.
 
Ad. 3
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –poinformował,  że  zgodnie  ze  Statutem  Powiatu
Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady Powiatu można wnosić do momentu rozpoczęcia kolejnej
sesji.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. Obecnych na sali było 22 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Protokół Nr I/06 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 listopada 2006r. został przyjęty.
 
Ad. 4
 
Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół  – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej sesji oraz informację o przetargach. Sprawozdanie stanowi   załącznik nr 2   do protokołu   z obrad  
II  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Informacja  o  przetargach  stanowi    załącznik  nr  3   do  
protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 5
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  Eugeniusz  Wala  –  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym
wpłynęła  jedna  interpelacja  radnej  p.  Bożeny  Rączka  i  dotyczyła  zabezpieczenia  środków  w
przyszłorocznym  budżecie  na  dokończenie  I  etapu  budowy  chodnika  przy  ul.  Czyzowickiej  oraz
dokumentacji.
 
Radny p.  Piotr  Cybułka  -   przedstawił  interpelację  w sprawie  braku odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia
26.10.2006r.  dotyczącej  nierównego  traktowania  lekarzy  w SP ZOZ w  Rydułtowach  ubiegających  się  o
utworzenie  niepublicznych  zakładów opieki  zdrowotnej  przez Dyrektora  p.  Bożenę  Capek  oraz artykułu
„Prywatyzacja z dyskryminacją” w tygodniku regionalnym Nowiny Nr 46 z 15 listopada 2006r. oraz „Równi i
równiejsi” w Nowinach Wodzisławskich Nr 50 z 12 grudnia 2006r. ww. interpelacja stanowi   załącznik nr 4  
do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 6
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków ani oświadczeń.
 
Ad. 7
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  Eugeniusz Wala  –  poinformował,  że radni  otrzymali  w materiałach
sesyjnych Informację Starosty Powiatu Wodzisławskiego na temat współpracy Powiatu Wodzisławskiego z
organizacjami pozarządowymi w 2006 roku. Ww. informacja stanowi   załącznik nr 5   do protokołu   z obrad  
II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8a
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej      w Rydułtowach” polegającego  
na utworzeniu w ramach Oddziału Pediatrycznego Pododdziału Patologii Noworodka wraz z uzasadnieniem
stanowi   załącznik nr 6   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach” polegającego na utworzeniu w ramach
Oddziału Pediatrycznego Pododdziału Patologii  Noworodka. W głosowaniu  udział wzięło 21 radnych. Za
przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr II/32/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     dokonania przekształcenia w strukturze  
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej     
w  Rydułtowach”  polegającego na  utworzeniu  w ramach Oddziału  Pediatrycznego  Pododdziału  Patologii
Noworodka    została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  7   do  protokołu    z  obrad  II  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.



 
Ad. 8b
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik     nr 8   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/33/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zatwierdzenia  zmian  w  statucie  
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”    została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  9   do  protokołu    z obrad II  sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8c
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2007  rok”  wraz  z
uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 10   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
uchwalenia  „Programu  współpracy  Powiatu  Wodzisławskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok”. W głosowaniu udział wzięło 21
radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/34/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     uchwalenia  „Programu  współpracy  
Powiatu  Wodzisławskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na 2007 rok”   została podjęta i stanowi   załącznik     nr 11   do protokołu   z obrad II sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 8d
 
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Radlin oraz Miastu Pszów prowadzenia zadań  zimowego
utrzymania dróg powiatowych wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 12   do protokołu   z obrad II sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny p. Piotr Cybułka  -   zapytał  jakiej  wielkości kwoty dotyczą  ww. porozumienia dla Miasta Radlin  i
Miasta Pszów?
 
Z – ca Dyrektora PZD p. Tomasz Kasperuk  – w odpowiedzi stwierdził, że jeżeli chodzi o porozumienie z
Miastem Pszów jest  to  przekazanie obowiązków bezgotówkowo.  PZD utrzymuje  także ciągi  miejskie na
terenie Pszowa, natomiast Miasto Pszów przejmuje utrzymanie dróg powiatowych lokalnych, wąskich oraz
odśnieżanie chodników. Natomiast,  jeżeli  chodzi o Miasto Radlin to maksymalna kwota jest kwotą  rządu
100.000 zł, natomiast wykorzystanie tych środków będzie uzależnione od warunków pogodowych.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowaniu  projektu  uchwały  w  sprawie
powierzenia Miastu Radlin oraz Miastu Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała Nr II/35/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     powierzenia Miastu Radlin oraz Miastu  
Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych   została podjęta i stanowi   załącznik nr  
13   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8e
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  Miastu  Radlin  do  wykonywania  uprawnienia  zarządcy  dróg
powiatowych  położonych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Radlin  wraz  z  uzasadnieniem  stanowi
załącznik nr 14   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskie  go.
 
Radny p. Piotr Cybułka  -  zapytał jakiej wielkości kwotowo dotyczą ww. porozumienie dla Miasta Radlin?



 
Radna p. Krystyna Smuda  -  stwierdziła, że zarządzanie drogami powiatowym, to zadanie własne Powiatu i
czytając ww. projekt uchwały można stwierdzić, że Powiat pozbywa się swoich zadań i pracy. Zarządzanie
tymi drogami jest związane z kosztami i na pewno za tym idą środki finansowe. W związku z powyższym
zapytała  czy  jest  to  sprawa  jednostkowa,  że  Miasto  Radlin  przejmuje  zadania  zarządzania  drogami
powiatowymi, czy może to występować często?
 
Z – ca Dyrektora PZD p. Tomasz Kasperuk  – w odpowiedzi stwierdził, że jeżeli chodzi o kwotę dotacji dla
Miasta  Radlin  przewidzianą  na  rok  2007  wstępnie  jest  to  kwota  230.000 zł  i  obejmuje  letnie  i  zimowe
utrzymanie dróg powiatowych. Jest to kontynuacja porozumienia z lat poprzednich. Jednak wszelkie decyzje
administracyjne leżą w gestii Powiatu. Inne gminy mogą się starać o przejęcie utrzymania dróg, jednak takie
wnioski nie wpłynęły, w związku z czym tego tematu się nie rozpatruje.
 
Radny p. Piotr Cybułka  – zapytał czy te dwie kwoty 100.000 zł na zimowe utrzymanie dróg i 234.000 zł na
utrzymanie dróg, należy traktować łącznie, czy każdą oddzielnie?
 
Z – ca Dyrektora PZD p. Tomasz Kasperuk  – poinformował, że kwota dotacji wyniosła 234.000 zł, to jest
przeznaczone na drogi na terenie Miasta Radlin. Natomiast kwota 100.000 zł jest to kwota przeznaczona  na
drogi na terenie Miasta Wodzisław Śląski, które łączą się z Miastem Radlin.
 
Radny  p.  Grzegorz  Dziewior  –  zapytał  skąd  wynika  wysokość  omawianych  kwot,  czy  to  jest  jakoś
uśredniona wykorzystana kwota z lat poprzednich, czy też jest to jakiś ryczałt?
 
Z – ca Dyrektora PZD p. Tomasz Kasperuk  –  powiedział,  że kwota ta jest  ustalana na podstawie lat
poprzednich jak również na podstawie wspólnych rozmów z przedstawicielami Miasta Radlin. Jednak nie
znaczy to, że kwota ta nie będzie się później różniła. W przypadku Miasta Radlin kwota jest negocjowana
corocznie.
 
Radny p. Grzegorz Dziewior  – zapytał do kiedy gminy z takim wnioskiem mogłyby się zgłosić?
 
Z – ca Dyrektora PZD p. Tomasz Kasperuk – stwierdził, że termin nie został określony, jednak należy brać
pod uwagę sprawy budżetowe i przyjęcie budżetu oraz czy gmina jest w stanie takimi drogami zarządzać.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powierzenia  Miastu  Radlin  do  wykonywania  uprawnienia  zarządcy  dróg  powiatowych  położonych  w
granicach  administracyjnych  Miasta  Radlin.  W  głosowaniu  udział  wzięło  20  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 19 radnych, 1 głos był przeciwny, a głosów wstrzymujących nie było.
Uchwała  Nr  II/36/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powierzenia  Miastu  Radlin  do  
wykonywania uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta
Radlin   została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  15   do  protokołu    z  obrad  II  sesji  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Ad. 8f
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/99 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca
1999  r.  w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  powiatu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów
informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu  wraz      uzasadnieniem  stanowi    załącznik  nr  16   do  
protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały  Nr  VII/57/99  Rady Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  28  czerwca  1999 r.  w  sprawie  procedury
uchwalania  budżetu  powiatu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących
projektowi  budżetu.  W głosowaniu  udział  wzięło  22  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  22  radnych,  bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/37/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     zmiany  Uchwały  Nr  VII/57/99  Rady  
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz
rodzaju i  szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu   została podjęta i  
stanowi   załącznik nr 17   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8g
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  L/633/2006  w  sprawie  wydatków  budżetu  Powiatu



Wodzisławskiego, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 18   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały  Nr  L/633/2006  w  sprawie  wydatków  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego,  które  w  2006  r.  nie
wygasają z upływem roku budżetowego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało
22 radnych, 1 głos był przeciwny, a głosów wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr II/38/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     zmiany uchwały Nr L/633/2006 w sprawie  
wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
została podjęta i stanowi   załącznik nr 19   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8h
 
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 20   do protokołu   z obrad  
II 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 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała Nr II/39/2006 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 21   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8i
 
Projekt  uchwały w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana     
Marka Hawla wraz z uzasadnieniem stanowi   załącznik nr 22   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana  Marka Hawla. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/40/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  
radnego  Powiatu  Wodzisławskiego  Pana      Marka  Hawla   została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  23   do  
protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8j
 
Projekt  uchwały      w  sprawie  delegowania  dwóch  radnych  Powiatu  Wodzisławskiego  do  składu  komisji  
bezpieczeństwa i porządku wraz z uzasadnieniem stanowi    załącznik nr 24   do protokołu    z obrad II sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Starosta  Powiatu  p.  Jerzy  Rosół  –  zgłosił  dwóch  kandydatów  do  pracy  w  komisji  bezpieczeństwa  i
porządku – radnego p. Kazimierza Grzywacza, radnego p. Józefa Żywinę.
 
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji  bezpieczeństwa i  porządku. W
głosowaniu  udział  wzięło  23  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  bez  głosów przeciwnych  i
wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/41/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie     delegowania  dwóch radnych Powiatu  
Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku   została podjęta i stanowi   załącznik nr 25   do  
protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 8k
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego Pana Jerzego
Rosoła oraz przyznania Mu prawa do korzystania z samochodu służbowego wraz z uzasadnieniem stanowi



załącznik nr 26   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Radna p. Krystyna Smuda  – stwierdziła, że wszyscy radni są świadomi, iż Starosta jest doświadczonym
urzędnikiem  i  należy  mu  się  godziwe  wynagrodzenie,  zapytała  jednak  czy  zasadnicze  wynagrodzenie
określone zostało ustawą, czy też są to „widełki” a jeśli tak to czy jest to dolna czy górna granica. Bowiem
dolną granicę należałoby podnieć, a jeśli jest to górna granica, to należy zostawić rezerwę aby pozostawić
miejsce na motywację do jeszcze lepszej pracy.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala –   powiedział, że wynagrodzenie Starosty oscyluje w górnej
granicy  ale  nie  jest  najwyższe.  Natomiast  proponując  Radzie  ten  poziom  wynagrodzenia  uznał,  że
wynagrodzenie jest na poziomie wynagrodzenia Starosty II kadencji Rady, jak również Starosta J. Rosół
pełnił już funkcję Starosty w I kadencji Rady. Według niego Wysoka Rada po roku obserwacji dokona oceny
pracy Starosty i w każdej chwili za zgodą Rady Powiatu jest możliwa zmiana wynagrodzenia czy w górę czy
w dół. Rada Powiatu jest pracodawcą  dla Starosty i  Rada powierzyła wykonywanie czynności z zakresu
prawa pracy Przewodniczącemu Rady za wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia.
 
Radca prawny p.  Arkadiusz Marecki  –  stwierdził,  że jeśli  chodzi  o wynagrodzenie  Starosty to istnieje
przekonanie, iż Rada Powiatu może zmieniać wynagrodzenie i w górę i w dół. Jednak ostatnio pojawił się
podgląd, że Rada może podwyższać wynagrodzenie, natomiast obniżyć tylko za zgodą zainteresowanego.
To jest nowy pogląd, który reprezentuje Wojewoda Śląski. Trzeba się w przypadku obniżenia wynagrodzenia
Starosty liczyć z reakcją nadzoru Wojewody. Jednak nie ma w tym przypadku uchwalonego orzecznictwa.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala –    stwierdził, że wyżej wymienione nowości prawnicze nie były
mu znane. Natomiast nie ma w tej materii orzecznictwa.
 
Radna p. Jolanta Tomaszewska  – powiedziała, że obniżenie dotychczasowej pensji, którą miał Starosta
poprzedniej kadencji byłoby czymś dziwnym z tego wglądu, że na jakiej podstawie my obniżamy, jak jeszcze
Starosta nie rozpoczął  dobrze pracy. Należałoby wynagrodzenie zostawić  na tym samym poziomie a po
jakimś czasie ocenić działania.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego Pana Jerzego Rosoła oraz przyznania Mu
prawa do korzystania z samochodu służbowego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, 1 głos był przeciwny, a głosów wstrzymujących nie było.
Uchwała Nr II/42/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  
Powiatu Wodzisławskiego Pana Jerzego Rosoła oraz przyznania Mu prawa do korzystania z samochodu
służbowego   została  podjęta  i  stanowi    załącznik  nr  27   do  protokołu    z obrad  II  sesji  Rady Powiatu  
Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 9a
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego stanowi   załącznik  
nr 28   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  akces  do  Komisji  Rewizyjnej  zgłosili
następujący  radni:  Jolanta  Otawa,  Grzegorz  Dziewior,  Jolanta  Tomaszewska,  Mieczysław  Kowalski,
Grzegorz Kamiński.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za
przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/43/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Komisji  Rewizyjnej  Rady  
Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i stanowi    załącznik nr 29   do protokołu    z obrad II sesji Rady  
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9b
 
Projekt uchwały      w sprawie powołania Komisji  Organizacyjno – Prawnej  Rady Powiatu Wodzisławskiego  
stanowi   załącznik nr 30   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że akces do Komisji Organizacyjno - Prawnej
zgłosili  następujący  radni:  Józef  Żywina,  Jerzy  Rosół,  Adam  Gawęda,  Kazimierz  Grzywacz,  Grzegorz
Dziewior, Marian Drosio, Eugeniusz Wala. 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania Komisji Organizacyjno - Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/44/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Komisji  Organizacyjno  -  
Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i stanowi   załącznik nr 31   do protokołu   z obrad II  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9c
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego stanowi
załącznik nr 32   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  p.  E.  Wala  – poinformował,  że  akces  do  Komisji  Budżetu  i  Finansów
zgłosili  następujący  radni:  Mieczysław  Kowalski,  Edyta  Cogiel,  Grażyna  Durczok,  Krystyna  Szymiczek,
Ireneusz Serwotka, Bronisław Kostaniuk, Jolanta Otawa.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania  Komisji  Budżetu  i  Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego.  W głosowaniu  udział  wzięło  25
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr II/45/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     powołania Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i stanowi    załącznik nr 33   do protokołu    z obrad II sesji  
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9d
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury     i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego  
stanowi   załącznik nr 34   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  akces  do  Komisji  Infrastruktury  i
Drogownictwa zgłosili następujący radni: Czesława Somerlik, Krystyna Szymiczek, Tadeusz Skatuła, Jerzy
Torka.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  udział
wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/46/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Komisji  Infrastruktury  i  
Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i  stanowi    załącznik nr 35   do protokołu    z  
obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9e
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego
stanowi   załącznik nr 36   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  poinformował,  że  akces  do  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy
Społecznej zgłosili następujący radni: Stanisław Małecki, Grażyna Durczok, Jerzy Torka, Józef Żywina, Piotr
Cybułka, Tadeusz Sobala, Damian Majcherek.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy Społecznej  Rady Powiatu  Wodzisławskiego.  W głosowaniu  udział
wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/47/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie     powołania  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy  
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i stanowi   załącznik nr 37   do protokołu   z obrad  
II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9f
 



Projekt uchwały      w sprawie powołania Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego  
stanowi   załącznik nr 38   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że akces do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
zgłosili  następujący radni:  Bożena  Rączka,  Edyta  Cogiel,  Jadwiga  Wojaczek,  Krystyna  Smuda,  Jolanta
Tomaszewska, Czesława Somerlik, Ireneusz Serwotka.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/48/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego w sprawie     powołania  Komisji  Edukacji,  Kultury i  
Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i stanowi    załącznik nr 39   do protokołu   z obrad II  
sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 9g
 
Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Przeciwdziałania  Bezrobociu
stanowi   załącznik nr 40   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że akces do Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Przeciwdziałania  Bezrobociu  zgłosili  następujący  radni:  Kazimierz  Grzywacz,  Tadeusz  Sobala,  Tadeusz
Skatuła, Bożena Rączka, Bronisław Kostaniuk, Damian Majcherek.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących.
Uchwała  Nr  II/49/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Komisji  Rozwoju  
Gospodarczego i  Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta  i  stanowi  
załącznik nr 41   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Ad. 9h
 
Projekt  uchwały      w  sprawie  powołania  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego stanowi   załącznik nr 42   do protokołu   z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  .
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  – poinformował,  że akces do Komisji  Rolnictwa i  Ochrony
Środowiska zgłosili  następujący radni:  Grzegorz  Kamiński,  Marian  Drosio,  Jadwiga  Wojaczek,  Krystyna
Smuda, Piotr Cybułka, Adam Gawęda.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział
wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Uchwała Nr II/50/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie     powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony  
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta i stanowi   załącznik nr 43   do protokołu   z obrad  
II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Ad. 10
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że jako reprezentant Rady Powiatu był obecny
na  II  sesji  Rady  Gminy  w  Godowie,  jak  również  na  biesiadzie  barbórkowej  w  Rydułtowach  „Dzieci
niepełnosprawne górnikom” oraz  Na spotkaniu opłatkowym w OSP w Marklowicach.
Ponadto  przedstawił  harmonogram posiedzeń  Komisji  w  miesiącu grudniu.  Sesje  będą  się  odbywać  w
ostatnie czwartki miesiąca. Jednak może być potrzeba zwołania sesji w miesiącu grudniu 2006 roku.
Złożył życzenia świąteczne radnym i mieszkańcom Powiatu.
 
Starosta  Powiatu  p.  Jerzy  Rosół  –  we  własnym  imieniu  oraz  Zarządu  Powiatu  złożył  radnym  i
mieszkańcom wszystkiego dobrego z okazji Świat Bożego Narodzenia.
 
Ad. 11
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu p. E. Wala – zakończył obrady II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
 
Protokołowała
Małgorzata Jezusek


