
Protokół nr I/06 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 27 listopada 2006 r.
 
 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala
Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim.
 
Na  wstępie  prowadz ący  obrady  radny  Senior  Jerzy  Torka  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  , natomiast  lista obecności zaproszonych gości stanowi
załącznik nr 2   do protokołu  .
 
Następnie prowadz ący obrady radny Senior J. Torka  w związku z tragedią, jaka miała miejsce na kopalni
„Halemba” w Rudzie Śląskiej, poprosił wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci poległych
tam górników.
 
 
Ad. 2
 
Prowadz ący obrady radny Senior  J.  Torka  poprosił  Przewodniczącą  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w
Wodzisławiu  Śl.  p.  Martę  Kucharczyk-Gemzę  o  przedstawienie  wyników  wyborów  do  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicz ąca  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w  Wodzisławiu  Śl.  Marta  Kucharczyk-Gemza
przedstawiła  informację  na  temat  przebiegu  i  wyników  wyborów  do  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.
Informacja ta stanowi   załącznik nr 3 do protokołu  .
 
Następnie  Przewodnicz ąca Powiatowej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śl. M. Kucharczyk-Gemza
przystąpiła  do  wręczania  radnym  zaświadczeń  stwierdzających  wybór  na  radnego  Powiatu
Wodzisławskiego.
 
 
Ad. 3

 
Prowadz ący obrady radny Senior J. Torka powiedział, iż obecnie nastąpi składanie ślubowań przez nowo
wybranych  radnych.  Zgodnie  z  ustawą  radny przed  objęciem  mandatu  składa  ślubowanie  następującej
treści: 
„Uroczyście  ślubuję  rzetelnie  i  sumiennie  wykonywać  obowiązki  wobec  Narodu  Polskiego,  strzec
suwerenności  i  interesów  Państwa  polskiego,  czynić  wszystko  dla  pomyślności  Ojczyzny,  wspólnoty
samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Ślubowanie to może być złożone z dodaniem formuły: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie alfabetycznie wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do mównicy i składali ślubowanie.
Ad. 4
 
Prowadz ący  obrady  radny  Senior  J.  Torka  poinformował,  iż  proponowany  porządek  obrad  sesji
przygotowany został przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji p. Eugeniusza
Walę.  Stwierdził,  że  porządek  obrad  sesji  został  dostarczony  radnym  wraz  z  materiałami  na  sesję  i
przedstawia się następująco:
 
1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i powitanie gości.
2.     Przedstawienie wyników wyborów do Rady Powiatu Wodzisławskiego.
3.     Ślubowanie radnych Powiatu Wodzisławskiego. 
4.     Ustalenie porządku obrad. 
5.     Wystąpienie Starosty Powiatu oraz złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie od

ostatniej sesji.
6.     Interpelacje i zapytania radnych. 
7.     Wnioski i oświadczenia radnych.
8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9.     Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego:

a)    zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,



c)     przeprowadzenie głosowania,
d)   podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego.

10.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego:
a)  zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)    przeprowadzenie głosowania,
d)   podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

11.Wybór Starosty Powiatu Wodzisławskiego:
a)  zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)   przeprowadzenie głosowania, 
d)  podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego. 

12.Wybór Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego:
a)  zgłoszenie kandydatów i ich prezentacja,
b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)   przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

13.Rozpatrzenie  projektów  uchwał  dotyczących  komisji  stałych  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w
następujących sprawach: 
a)      ustalenia ilości  komisji  stałych powoływanych przez Radę  Powiatu oraz określenia ich nazw i

liczby członków,
b)      określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c)      określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego,
d)      określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
e)      określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
f)       określenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
g)      określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
h)      określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

Rady Powiatu Wodzisławskiego,
i)       określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
j)       powołania  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego,
k)      powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
l)       powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu  Wodzisławskiego,
m)   powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  i  Drogownictwa  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego,
n)      powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjno – Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
o)     powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego,
p)      powołania Przewodniczącego Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Przeciwdziałania  Bezrobociu 

Rady Powiatu  Wodzisławskiego,
q)      powołania  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego.
14.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a)      przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” (dot. zakupu urządzeń medycznych),

b)      przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” (dot. zakupu ambulansu medycznego),

c)      przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

d)      określenia  zasad  zbywania,  oddawania  w  dzierżawę,  najem,  użytkowanie  oraz  użyczenie
aktywów  trwałych  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,

e)      zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 roku w
sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na
realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2006, z późniejszą zmianą,

f)       zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2005  r.  w  sprawie  budżetu  Powiatu
Wodzisławskiego.



15.Informacje bieżące.
16.Zamknięcie obrad I sesji.
 
Prowadz ący obrady radny Senior J. Torka  zapytał czy ktoś z radnych ma propozycje zmian do porządku
obrad sesji Rady Powiatu. 
 
Radni żadnych uwag ani propozycji do porządku obrad nie zgłosili, w związku z czym prowadzący obrady
radny Senior  J.  Torka stwierdził,  iż  porządek  obrad został  przez Radę  Powiatu  ustalony i  Rada będzie
zgodnie z nim obradowała.
 
 
Ad. 5
 
Prowadz ący obrady radny Senior J. Torka poprosił Starostę Powiatu p. J. Materzoka o wystąpienie.
 
Starosta Powiatu J. Materzok  przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
ostatniej  sesji,  stanowiące    załącznik nr  4    do protokołu  .  Przedstawił  także  informację  o przetargach
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w miesiącu listopadzie, stanowiącą    załącznik nr 5    do  
protokołu.  Następnie  Starosta  Powiatu  J.  Materzok  stwierdził,  iż  swoje  wystąpienie  poszerzy o  pewne
przemyślenia i refleksje. Powiedział, iż pierwszym i podstawowym dokumentem, jakim kierował się Zarząd i
Rada  Powiatu  Wodzisławskiego  poprzedniej  kadencji  to  Strategia  Rozwoju  Powiatu  Wodzisławskiego.
Dokument ten systematycznie był  modyfikowany i  weryfikowany, a ciągła współpraca Powiatu z gminami
powodowało  to,  że  na  dzień  dzisiejszy  ten  dokument  stał  się  wiarygodnym  instrumentem  realizowania
polityki rozwoju Powiatu. Strategia to zespół haseł – około 180 – gdzie zapisano wszystkie działania, które
należy  poczynić,  aby  realizować  misję  i  wizję  Powiatu  Wodzisławskiego.  Dodał,  że  nasz  Powiat  jest
powiatem  ziemskim  w  odróżnieniu  od  powiatu  grodzkiego.  Stale  ten  problem  ujawnia  dlatego,  że
„konkurencją” dla Powiatu jest Miasto Rybnik, na którym czasem warto się wzorować. Zwrócił uwagę, iż przy
podobnej populacji ludzi (w Powiecie Wodzisławskim - 156 tys. mieszkańców, w Rybniku - 143 tys.) , przy
powierzchni  o połowę  większej  od Rybnika,  w tzw.  powiecie grodzkim funkcjonuje 1 ośrodek  decyzyjny,
natomiast w powiecie ziemskim funkcjonuje 10 ośrodków decyzyjnych. Ponadto, nie ma żadnych formalnych
powiązań między tymi ośrodkami, czyli między jednostką samorządu terytorialnego typu gmina a powiatem,
nie ma również żadnej podległości i obligatoryjnego współdziałania. Wszystko to może i powinno odbywać
się  na zasadzie obopólnych prac nad realizacją  Strategii.  Podobnie,  jeżeli  chodzi o realizację  Programu
Ochrony Środowiska w części  dotyczącej  np.  gospodarki  ściekowej  -  musi  być  ona oparta na zasadzie
podpisanego  przez  zainteresowane  gminy  porozumienia  i  dopiero  na  jego  bazie  można  inwestycje
realizować.  W kwestii  realizacji  Programu Ochrony Środowiska podkreślił,  że pracowano w ramach tzw.
Konwentu Gmin Powiatu Wodzisławskiego, gdzie włodarze gmin wraz ze Starostą i Przewodniczącym Rady
tworzyli nieformalną strukturę. Na tych posiedzeniach, które odbywały się w miarę regularnie, dyskutowano
nad koncepcją działań o charakterze ponadgminnym. Jego zdaniem, jeżeli tych ośrodków decyzyjnych jest
10 na terenie Powiatu, to trzeba nadrabiać tą kompetencję, którą ma prezydent miasta na prawach powiatu,
gdzie jednoosobowo może podejmować  pewne decyzje.  Natomiast w powiecie ziemskim musi  dojść  do
consensusu, między wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego. Przykładowo – Powiatowy Program
Ochrony Środowiska musiał być kompatybilny z programami gminnymi, a także z programem wojewódzkim i
tu musiał być osiągnięty absolutny consensus pomiędzy wójtami i burmistrzami a starostą, aby można było
taki dokument opracować. W ramach Programu Ochrony Środowiska funkcjonują jeszcze inne dokumenty,
m.in. Plan Gospodarki Odpadami, Plan Poprawy Jakości Powietrza. Bardzo istotnym elementem Programu
Ochrony Środowiska jest  gospodarka  ściekowa,  a  w jej  ramach najważniejszą  inwestycją,  którą  należy
przeprowadzić  to doprowadzenie ścieków z czterech gmin do oczyszczalni „Karkoszka”. Z kolei Starosta
odniósł  się  do  budżetu  Powiatu.  Stwierdził,  że  w tym  roku  budżet  powiatu  w  całości,  czyli  obejmujący
budżety wszystkich gmin i Powiatu Wodzisławskiego zamknie się po stronie wydatków kwotą około 380 mln.
zł. natomiast Miasto Rybnik czyli powiat grodzki ma budżet w wysokości 580 mln. zł. Wynika to z tego, że
Rybnik pozyskał ogromne pieniądze na budowę kanalizacji, a to jest projekt za 200 mln. zł. Gdyby Powiat
Wodzisławski  rozpoczął  również  taki  projekt  z  zakresu  gospodarki  ściekowej,  to  prawdopodobnie  oba
budżety mogłyby się zrównać. Co do kwestii „powiat grodzki – powiat ziemski” powiedział, że każdych z nich
ma określone wady i zalety. Jeżeli chodzi o Rybnik, to wszyscy się nim zachwycają,  porównują i chcą w
niektórych sprawach mu dorównać. Natomiast Rybnik ma też swoje mankamenty i dlatego nasz Powiat nie
może mieć kompleksów, bo np. Rybnik podzielony jest na dzielnice, a Powiat Wodzisławski podzielony jest
na  gminy.  Jeżeli  nie  można  się  porównywać  z  centrum  Rybnika,  któremu  przypisano  tzw.  funkcję
metropolitalną,  to  należy  zgodzić  się z  tym,  że  gdzieś  w  centrum  Subregionu  Zachodniego,  gdzie
zamieszkuje 640 tys. ludzi jest ogromny potencjał i gospodarczy i intelektualny. Rybnik będzie spełniał tą rolę
metropolitalną,  jednak  należy  spróbować  prowadzić  taką  politykę,  żeby  różnego  rodzaju  obiekty
równomiernie powstawały na terenie Powiatu Wodzisławskiego, czy Subregionu, aby stworzyć takie warunki,



w których mieszkańcy rzeczywiście będą czuć, że jest takie miejsce w Powiecie, gdzie autentycznie można
się  czuć  prawdziwymi Europejczykami, bo taki jest poziom usług świadczonych dla obywateli.  Z kolei  w
przypadku dzielnic Rybnika, porównanie zdecydowanie wychodzi na korzyść naszego Powiatu. Każda gmina
Powiatu Wodzisławskiego traktowana jako dzielnica zdecydowanie  wygrywa w konkurencji  z  dzielnicami
Rybnika,  zwłaszcza  tymi  usytuowanymi  przy  kopalniach.  Podkreślił,  że  tylko  całym  potencjałem,  całym
powiatem można się przeciwstawić Miastu Rybnik, które jest stawiane w Polsce jako wzór samorządności,
bogactwa i  przedsiębiorczości.  Starosta  wspomniał  także  inne dokumenty,  które  są  ważne dla realizacji
Strategii  -  Program  Rozwoju  Turystyki,  Program  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Obywateli,  Program
Przeciwdziałania  Bezrobociu,  Program Współpracy z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz Plan  Rozwoju
Lokalnego. Ponadto, w projekcie budżetu Powiatu na 2007 r. zawarty jest Wieloletni Plan Inwestycyjny, w
którym uwzględnione są wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane jeszcze przez Radę poprzedniej kadencji,
a  przede  wszystkim  inwestycje  w  szkolnictwie,  czyli  dokończenie  termomodernizacji  II  Liceum
Ogólnokształcącego,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul.  Gałczyńskiego,  dokończenie stadioniku
przy Zespole Szkół Technicznych. Oprócz tych wspomnianych dokumentów Powiat wprowadził ISO, czyli
normę  jakości,  wskazującą,  iż  ten  urząd  może  się  poszczycić  tym,  że  pracuje  według  standardów
europejskich.  Dodał,  że  w  ciągu  czterech  lat  poprzedniej  kadencji  załatwiono  około  200  tys.  spraw  w
urzędzie, w postaci różnego rodzaju dokumentów, z czego 120 tys. miało charakter decyzji, a 80 tys. to
różnego rodzaju zaświadczenia. Zaznaczył, iż w 2003 r. budżet Powiatu Wodzisławskiego wynosił 61 mln.
zł., a w tym roku po stronie wydatków zostanie on zamknięty kwotą 95 mln. zł., z czego wynika, iż udało się
zwiększyć  budżet  o ponad 50%. Wyraził  nadzieję,  iż  następna Rada Powiatu także będzie miała z tym
zjawiskiem  do  czynienia.  Następnie  Starosta  stwierdził,  że  trwają  intensywne  prace  nad  pozyskaniem
funduszy  europejskich,  bo  jak  wiadomo  obecnie  nie  będzie  możliwy  taki  dynamiczny  rozwój  jaki  jest
zaplanowany, jeżeli nie będzie posiłkowany pieniędzmi z Unii Europejskiej. Polska ma szanse dostać około 9
mld. € rocznie w latach 2007-2013. Obecnie Powiat korzysta z tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego, w którym przeznaczono 1, 600 mld. € dla województwa śląskiego, z czego 40%
zostało  już  rozdzielonych  na  tej  zasadzie,  że  doszło  do  pewnego  consensusu  społecznego,  w  wyniku
którego wytypowano projekty które nie biorą udziału w żadnym konkursie. Polegało to na tym, że 75% gmin
reprezentujących  ponad  75% obywateli  województwa  miało  prawo  zdecydować  o  tym  jak  te  pieniądze
podzielić,  jednak  Marszałek  Województwa  dokonał  innego  podziału  –  z  83  mln.  €  przeznaczonych  na
Subregion Zachodni  przydzielił  tylko 25mln. €, a 58 mln. € zostało do podziału w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Zwracając się  do radnych powiedział, iż  obecny jeszcze Zarząd przedkłada im
projekt budżetu Powiatu na 2007 r., który jest bardzo ważnym dokumentem, gdyż na jego podstawie planuje
się  wszelkie  działania  na  rok  przyszły,  wybiega  on  także  trochę  w  przyszłość  poprzez  Wieloletni  Plan
Inwestycyjny.  Powiedział,  że jest  to  dobry budżet,  gwarantujący stabilną  sytuację  Powiatu,  jednak  nowy
Zarząd i nowa Rada muszą w pewnych obszarach bardzo dynamicznie podejść do różnych spraw i przy
takiej konstrukcji budżetu takie działania są możliwe. Z kolei Starosta stwierdził, iż korzystając z obecności
państwa  wójtów,  burmistrzów  i  prezydenta  chce  powiedzieć,  że  na  Konwencie  Gmin  dopracowano  się
wspólnych działań. Podkreślił potrzebę przekonania się co do jednego – że gminy muszą tworzyć powiat.
Jeżeli nasz powiat chce konkurować z tzw. powiatem grodzkim, to gminy muszą się utożsamiać z tym co się
dzieje na terenie powiatu, włączać się w przedsięwzięcia i inwestycje ponadgminne, głównie jeżeli chodzi o
infrastrukturę  drogową.  Budowana  będzie  autostrada,  a  jeżeli  nie  dostosuje  się  infrastruktury  drogowej
Powiatu Wodzisławskiego do jej potrzeb, to tej autostrady się nie skonsumuje. Autostrada A-1 ma bardzo
podnieść  potencjał  rozwoju  Powiatu  Wodzisławskiego,  ale  infrastruktura  drogowa  to  jest  zadanie,  które
wymaga współdziałania w ramach wszystkich gmin. Infrastruktura ta nie może polegać na tym, że powstanie
obwodnica wokół Wodzisławia będąca częścią jakieś nitki umożliwiającej dojazd do autostrady, gdyż tą nitką
jeździć będą również mieszkańcy Powiatu Raciborskiego oraz wszystkich okolicznych gmin. W związku z
tym, tak bardzo potrzebny jest tutaj współudział, aby te przedsięwzięcia ponadgminne nabrały określonego
priorytetu.  Starosta  zaznaczył  również,  iż  nie  da  się  funkcjonować  bez  pewnego  zaplecza  i  dlatego
korzystając z okazji chce bardzo podziękować parlamentarzystom za to, że stale wspierali działania naszego
Powiatu, choć wsparcie to nie zawsze było widoczne, dlatego że wiele spraw ustalanych jest w kuluarach. W
tym miejscu podziękował senatorowi A. Motyczce i posłowi A. Markowiakowi, z którymi telefoniczne kontakty
i wymiana poglądów były bardzo cenne. Dodał, że w poprzedniej kadencji parlamentu również bardzo mocno
Powiat wspierał poseł R. Pojda, któremu również  składa podziękowania. Starosta podziękował także Ks.
Dziekanowi B. Płonce, który zawsze Powiat wspierał, wielokrotnie uczestniczył w różnorodnych powiatowych
spotkaniach i  nadawał  im  odpowiedni  ton  oraz uroczysty  charakter.  W następnej  kolejności  Starosta  w
imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się do prezydenta, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Wodzisławskiego z
podziękowaniami za współpracę w poprzedniej kadencji, która odbywała się nie tylko w ramach Konwentu
Gmin Powiatu,  ale także w innych formach i  zwykle przebiegała  na zasadzie  consensusu społecznego,
dzięki czemu udało się wiele spraw pozałatwiać. Następnie Starosta wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu
poprzedniej  kadencji  przystąpili  do wręczania podziękowań  wraz z  kwiatami włodarzom gmin Powiatu z
poprzedniej kadencji.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu II kadencji E. Wala  powiedział, że reprezentując jeszcze Radę Powiatu



poprzedniej  kadencji  serdecznie  dziękuje  Staroście  J.  Materzokowi  za  cztery  ostatnie  lata,  kiedy
reprezentował  on Powiat  Wodzisławski.  Wyraził  opinię  zasłyszaną,  gdy spotykał  się  już  po zakończeniu
kadencji  z  radnymi,  że  Starosta pełnił  tą  funkcję  bardzo dobrze  i  za  wszystkie starania  jakie  czynił  dla
Powiatu Wodzisławskiego w imieniu tamtej Rady i swoim osobiście serdecznie dziękuje.
 
Senator RP A. Motyczka  powiedział, że chciałby podziękować  za współpracę i  owocne współdziałanie z
Powiatem Wodzisławskim w poprzedniej kadencji. Dodał, że przez pewien czas był radnym właśnie tej Rady
Powiatu i dziękuje za pomoc, dzięki której został wybranym na senatora. Powiedział, że cieszy się bardzo,
że  może  podziękować  zarówno  Przewodniczącemu Rady jak  i  Staroście  za  4  lata  udanej  i  przyjaznej
współpracy. 
 
Starosta Powiatu J. Materzok  powiedział, iż chciałby nowej Radzie Powiatu i jej nowym władzom życzyć
kontynuacji pewnych działań, bo jego zdaniem siłą Rady Powiatu II kadencji było to, że kontynuowano to co
zaczęli  poprzednicy.  Zaznaczył,  że Plan  Rozwoju Lokalnego,  a  także Strategia  Rozwoju  Powiatu,  są  to
dokumenty opracowane przez poprzednie władze i realizowane na dzień dzisiejszy. Oczywistym jest to, że
życie dyktuje swoje warunki, otoczenie się zmienia i w związku z tym te dokumenty były ciągle weryfikowane
i sprawdzane, wprowadzano nowe zadania. Pojawiające się możliwości finansowania przedsięwzięć z Unii
Europejskiej również wymagać będą od Rady i Zarządu Powiatu dynamicznych działań w celu zrealizowania
wizji i misji Powiatu. Stwierdził, iż wierzy, że radni obecnej kadencji i nowo wybrany Zarząd Powiatu podoła
tym wszystkim zadaniom i tego życzy w imieniu własnym jak i mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.
 
 
 
Ad. 6
 
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
 
Ad. 7
 
Wniosków i oświadczeń nie zgłoszono.
 
 
Ad. 8
 
W związku z brakiem interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.    
 
 
Ad. 9 a)
 
Prowadz ący obrady Radny Senior J. Torka  zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Rady Powiatu.
 
Radny J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnego E. Wali na Przewodniczącego Rady. Powiedział, że p. E. Wala
był  radnym  przez  dwie  poprzednie  kadencje  Rady  Powiatu.  Dał  się  poznać  jako  człowiek  rzeczowy,
konkretny, wymagający od siebie, ale i od innych. W II kadencji Rady Powiatu był jej Przewodniczącym i
bardzo dobrze sobie radził w tej trudnej roli i doskonale wywiązywał się ze swoich obowiązków. Dodał, że p.
E. Wala to człowiek, który jest w stanie poprowadzić Radę Powiatu dalej, do tego żeby Powiat Wodzisławski
się rozwijał w miarę upływu lat jego działania.
 
 
Prowadz ący obrady Radny Senior J. Torka zapytał, czy radny E. Wala wyraża zgodę na kandydowanie.
 
Radny E. Wala wyraził zgodę.
 
Prowadz ący obrady Radny Senior J. Torka w związku z brakiem kolejnych kandydatur zaproponował, aby
dla formalności przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady, po czym przystąpił
do przeprowadzenia głosowania. W głosowaniu udział  wzięło  26 radnych,  z czego za zamknięciem listy
kandydatów głosowało 24 radnych,  głosów przeciwnych nie było, a 2 radnych wstrzymało się  od głosu.
Prowadz ący  obrady  stwierdził,  że  w  wyniku  głosowania  lista  kandydatów  na  Przewodniczącego Rady
została zamknięta. 
 
 



Ad. 9 b)
 
Prowadz ący  obrady  Radny  Senior  J.  Torka  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  członków Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
 
     
Radna Cz. Somerlik  zgłosiła kandydaturę radnej J. Otawy, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Radny T. Skatuła  zgłosił kandydaturę radnego M. Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radny p. J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnego P. Cybułki, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Prowadz ący  obrady  Radny  Senior  J.  Torka  zapytał  czy  są  uwagi  do  projektu  uchwały  w  sprawie
powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego  oraz  ustalenia  Regulaminu  działania  Komisji  Skrutacyjnej  i  trybu  przeprowadzenia
glosowania. Projekt ten stanowi   załącznik nr 6   do protokołu  . 
 
Radny  D.  Majcherek  powiedział,  że  jego  zdaniem  zanim  przejdzie  się  do  głosowania  nad  projektem
uchwały powinien zostać  przedstawiony sposób głosowania, żeby było wiadomo jak należy procedować.
Zaproponował także, aby zamknąć zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
 
Prowadz ący obrady Radny Senior J. Torka  powiedział, że nie zgłoszono już więcej kandydatów. Jeżeli
chodzi o sposób głosowania wyjaśnił, iż zostanie on przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną. W związku z
brakiem kolejnych pytań Prowadzący obrady przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym
projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych,
bez głosów przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Uchwała  Nr  I/1/2006  w  sprawie  powołania  Komisji  Skr utacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru
Przewodnicz ącego  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  oraz  ustalenia  Re gulaminu  działania  Komisji
Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia glosowania   została podjęta i stanowi   załącznik nr 7   do protokołu  .
 
Prowadz ący obrady Radny Senior J. Torka  poprosił Komisją Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
 
 
Ad. 9 c)
 
Przewodnicz ący  Komisji  Skrutacyjnej  M.  Kowalski  odczytał  protokół  z  ukonstytuowania  się  Komisji.
Protokół ten stanowi   załącznik nr 8   do protokołu  . Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił,
iż  głos  prawidłowo oddany to głos  oddany za  pomocą  znaku X w jednej  z  kratek,  a  głos  nieważny to
postawienie znaku X w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce. Poinformował, iż
każdy radny kolejno będzie wyczytany i otrzyma wówczas kartę do głosowania, którą po wypełnieniu należy
wrzucić do urny.
 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Kowalski przedstawił protokół Komisji
Skrutacyjnej  powołanej  na  I  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  dniu  27  listopada  2006r.  dla
przeprowadzenia głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi   załącznik nr 9   do protokołu  .
W  wyniku  głosowania  Przewodniczącym  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  został  radny  E.  Wala,  który
otrzymał 18 głosów „tak” i 8 głosów „nie”.
 
 
Prowadz ący obrady Radny Senior J. Torka  pogratulował radnemu E. Wali wyboru na Przewodniczącego
Rady Powiatu Wodzisławskiego i złożył życzenia owocnej pracy. 
 
 
Ad. 9 d)
 
Prowadz ący  obrady  Radny  Senior  J.  Torka   przedstawił  projekt  uchwały     w  sprawie  wyboru  
Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Projekt  stanowi    załącznik  nr  10   do  protokołu  .
Następnie Prowadzący obrady przystąpił  do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym projektem
uchwały. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, bez głosów



przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
 
Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Rady Powiatu Wodzisławskiego   została  
podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 11   do protokołu  .
 
Prowadz ący  obrady  Radny  Senior  J.  Torka  stwierdził,  iż  w  poczuciu  dobrze  spełnionego  obowiązku
przekazuje Przewodniczącemu Rady Powiatu dalsze prowadzenie obrad. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, że chce bardzo serdecznie radnym podziękować za
wybór  jego osoby na Przewodniczącego Rady i  obdarzenie go zaufaniem. Stwierdził,  iż  podobnie jak w
poprzedniej  kadencji  będzie  się  starał  sprawnie  przeprowadzać  obrady,  służyć  radą  i  pomocą  radnym,
będzie czynnikiem jednoczącym Radę Powiatu, a nie destrukcyjnym i poprosił o taką właśnie współpracę. 
 
 
 
Ad. 10 a)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu.
 
Radna G. Durczok  zgłosiła kandydaturę radnej K. Szymiczek.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zapytał czy radna K. Szymiczek wyraża zgodę na kandydowanie.
 
Radna K. Szymiczek  wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Radna B.  Rączka  zgłosiła  kandydaturę  radnej  E.  Cogiel.  Dodała,  że  p.  E.  Cogiel  była  radną  Powiatu
Wodzisławskiego  II  kadencji,  pełniła  funkcję  Wiceprzewodniczącej  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  była
członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, jest długoletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Olzie. Swoją
postawą, merytorycznymi i rzeczowymi wystąpieniami wielokrotnie udowodniła, że w pełni nadaje się do tej
funkcji.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zapytał czy radna E. Cogiel wyraża zgodę na kandydowanie.
 
Radna E. Cogiel  wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Radny M. Drosio  zgłosił  kandydaturę  radnej K. Smudy. Powiedział,  że mieszka ona w Lubomi, posiada
wykształcenie wyższe, z zawodu jest nauczycielem języka obcego, była radną dwóch kadencji w Radzie
Gminy Lubomia, a podczas prawie całej jednej kadencji pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
oraz pracowała jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zapytał czy radna K. Smuda wyraża zgodę na kandydowanie.
 
Radna K. Smuda  wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  w  związku  z  brakiem  kolejnych  kandydatur  przystąpił  do
przeprowadzenia głosowania nad zamknięciem listy kandydatów. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, z
czego za zamknięciem listy kandydatów głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania lista kandydatów na Wiceprzewodniczących
Rady obejmująca radne: K. Szymiczek, E. Cogiel, K. Smuda została zamknięta. 
 
 
Ad. 10 b)
 
Na  członków  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego zostali wybrani radni:
- Mieczysław Kowalski 
- Jolanta Otawa 
- Piotr Cybułka 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  
Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  oraz



ustalenia Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia glosowania. Projekt stanowi
załącznik nr 12   do protokołu  .  Następnie przystąpił  do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym
projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Uchwała  Nr  I/3/2006  w  sprawie  powołania  Komisji  Skr utacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru
Wiceprzewodnicz ących Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia Re gulaminu działania Komisji
Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia glosowania   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 13  
do protokołu.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił Komisją Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
 
 
Ad. 10 c)
 
Przewodnicz ący  Komisji  Skrutacyjnej  M.  Kowalski  odczytał  protokół z  ukonstytuowania  się  Komisji.
Protokół ten stanowi   załącznik nr 14   do protokołu  . Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił, iż
głos  prawidłowo  oddany  to  głos  oddany za  pomocą  znaku  X  w  maksymalnie  dwóch  kratkach,  a  głos
nieważny to postawienie znaku X w większej  ilości kratek niż dwie lub niepostawienie znaku X w żadnej
kratce. 
 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Kowalski przedstawił protokół Komisji
Skrutacyjnej  powołanej  na  I  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  dniu  27  listopada  2006r.  dla
przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  celu  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi   załącznik nr 15   do protokołu  .
W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Wodzisławskiego zostały: radna K. Szymiczek,
która otrzymała 18 głosów oraz radna E. Cogiel, która otrzymała 17 głosów. Natomiast radna K. Smuda
otrzymała 9 głosów.
 
 
Ad. 10 d)
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  
Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego.  Projekt  stanowi    załącznik  nr  16   do  protokołu  .
Następnie przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. W głosowaniu
udział  wzięło  26  radnych. Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  26  radnych,  bez  głosów  przeciwnych i
wstrzymujących się. 
 
 
Uchwała  Nr  I/4/2006  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodnic zących  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 17   do protokołu  .
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  pogratulował  nowo  wybranym  Wiceprzewodniczącym  Rady  i
życzył im owocnej pracy, a także podziękował radnej K. Smudzie za kandydowanie.
 
Radna  K.  Smuda  powiedziała,  że  czuła  się  zaszczycona  biorąc  udział  w  wyborze  na
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i wszystkim, którzy oddali na nią głos serdecznie dziękuje. Było tych
głosów  nie  za  dużo,  ale  dziękuje  także  wszystkim,  którzy  na  nią  nie  zagłosowali,  gdyż  zawsze  to
podpowiada,  że  jeszcze  trzeba  nad  sobą  popracować,  żeby  uzyskać  tyle  głosów  ile  uzyskały
kontrkandydatki. Pogratulowała wyboru nowym Wiceprzewodniczącym Rady i życzyła im wielu pomysłów i
sukcesów w realizacji wszystkich spraw, które będą przedmiotem prac Rady Powiatu. 
 
 
 
Ad. 11 a)
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  E.  Wala  zgłosił  kandydaturę  radnego  J.  Rosoła  na  Starostę  Powiatu.
Powiedział,  że  J.  Rosół  od  wielu  lat  pełnił  funkcje  na  różnych  szczeblach  samorządu,  jest  radnym
powiatowym już III kadencję, a w I kadencji pełnił obowiązki Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Następnie
zapytał radnego J. Rosoła czy wyraża zgodę na kandydowanie.



 
Radny J. Rosół wyraził zgodę.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  zwrócił  się  o  zgłaszanie  kolejnych  kandydatów  na  Starostę
Powiatu Wodzisławskiego.
 
Radny  M.  Drosio  zgłosił  kandydaturę  radnego  A.  Gawędy.  Powiedział,  że  A.  Gawęda  jest  mgr  inż.
górnictwa i  geologii, od 1992 r.  prowadzi  własną działalność  gospodarczą,  od 1994 r. jest pracownikiem
kopalni  „Anna”,  najpierw  jako  stażysta,  następnie  jako  nadgórnik,  sztygar  zmianowy,  inspektor
przygotowania produkcji i  nadsztygar  górniczy,  inżynier  inwestycji,  a  po połączeniu kopalń  „Rydułtowy”  i
„Anna” – jako zastępca pełnomocnika ds. systemów zarządzania. W pracy samorządowej był radnym I i II
kadencji  Rady  Powiatu,  pełnił  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu,  Przewodniczącego  Klubu
Radnych, aktywnie działa w stowarzyszeniach, pełniąc funkcję prezesa klubu sportowego. 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zapytał czy radny A. Gawęda wyraża zgodę na kandydowanie.
 
Radny A. Gaw ęda wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  w  związku  z  brakiem  kolejnych  kandydatur  przystąpił  do
przeprowadzenia głosowania nad zamknięciem listy kandydatów. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, z
czego za zamknięciem listy kandydatów głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w  wyniku  głosowania  lista  kandydatów  na  Starostę  Powiatu
Wodzisławskiego została zamknięta. Następnie udzielił głosu radnemu A. Gawędzie.
 
Radny A. Gaw ęda powiedział,  iż decyzja, jaką podjął  o kandydowaniu na Starostę Powiatu była bardzo
trudna i uwarunkowana sytuacją, a szerzej mówiąc szansami, przed którymi stanął Powiat Wodzisławski, a
które to są pod znakiem zapytania. Stwierdził, że przedstawiając koncepcję na ewentualne 4 lata swojej
pracy zwróci uwagę na działania w trzech obszarach, które chciałby ze szczególnym naciskiem realizować.
Dla niego najbardziej istotnym celem jest właściwe, jeszcze lepsze, opierające się na certyfikacie systemu
zarządzania  jakością,  funkcjonowanie  samej  administracji  samorządowej  i  Starostwa  Powiatowego,  ze
szczególnym uwzględnieniem działów zajmujących się pozyskiwaniem funduszy. Przyjazny Powiat dla jego
mieszkańców to bardzo istotny kierunek działania. Chciałby, żeby tak ja już Starosta II kadencji powiedział,
ten kierunek działania był kontynuowany, aby współpraca z gminami była jeszcze lepsza i pełniejsza, aby
zadania, które można wspólnie typować jako zadania najistotniejsze nie tylko do Powiatu Wodzisławskiego,
ale dla całej ziemi naszego Subregionu, były najbardziej zasadne. W obszarze przedsięwzięć i zadań uważa,
że najważniejsze inwestycje powinny uwzględniać  służbę zdrowia i szeroko rozumianą komunikację oraz
infrastrukturę drogową, gdyż Powiat stoi w przededniu podjęcia wielkiego zadania – budowy autostrady A-1 i
właśnie  połączenie  z  tą  autostradą  uważa  za  najbardziej  istotne  zadanie.  Zwracając  się  do  radnych
powiedział, że to od nich zależy w jaką stronę będzie zmierzał Powiat, jak dynamicznie będą zachodziły
zmiany  w  kierunku  jego  rozwoju,  przez  wybór  właściwego  kandydata  na  stanowisko  Starosty.  Powiat
Wodzisławski nie powinien zatrudniać kolejnego tak wysoko opłacanego urzędnika, ale powinien zatrudnić
lidera, który poprowadzi Powiat do lepszego rozwoju. 
 
 
Ad. 11 b)
 
Na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego zostali
wybrani radni:
- Mieczysław Kowalski 
- Jolanta Otawa 
- Piotr Cybułka
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  
Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Starosty Powiatu  Wodzisławskiego oraz ustalenia  Regulaminu
działania  Komisji  Skrutacyjnej  i  trybu przeprowadzenia  glosowania.  Projekt  stanowi    załącznik  nr  18   do  
protokołu. Następnie przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.  
 
Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie powołania Komisji Skr utacyjnej do przeprowadzenia wyboru Starosty
Powiatu  Wodzisławskiego  oraz  ustalenia  Regulaminu  d ziałania  Komisji  Skrutacyjnej  i  trybu
przeprowadzenia glosowania   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 19   do protokołu  .
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił Komisją Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
 
 
Ad. 11 c)
 
Przewodnicz ący  Komisji  Skrutacyjnej  M.  Kowalski  odczytał  protokół z  ukonstytuowania  się  Komisji.
Protokół ten stanowi   załącznik nr 20   do protokołu  . Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił,
iż  głos  prawidłowo oddany to głos  oddany za  pomocą  znaku X w jednej  z  kratek,  a  głos  nieważny to
postawienie znaku X w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce. 
 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Kowalski przedstawił protokół Komisji
Skrutacyjnej  powołanej  na  I  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  dniu  27  listopada  2006r.  dla
przeprowadzenia głosowania tajnego w celu wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego.  Protokół wraz z
kartami do głosowania stanowi   załącznik nr 21 do   protokołu  .
W wyniku głosowania Starostą Powiatu Wodzisławskiego został radny J. Rosół, który otrzymał 15 głosów
„tak”. Natomiast radny A. Gawęda otrzymał 11 głosów „tak”.
 
 
Ad. 11 d)
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala   przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu  
Wodzisławskiego. Projekt stanowi   załącznik nr 22   do protokołu  . Następnie przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
 
Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie wyboru Starosty Powia tu Wodzisławskiego   została podjęta jednogłośnie  
i stanowi   załącznik nr 23   do protokołu  .
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  pogratulował radnemu J. Rosołowi wyboru na Starostę Powiatu
Wodzisławskiego.
 
Starosta J. Rosół  powiedział, że serdecznie dziękuje za zaufanie, jest przekonany, że tego zaufania nie
zawiedzie i zrobi wszystko, żeby Powiat rozwijał się tak, jak rozwijał się do tej pory, przez te dwie kadencje.
Uważa,  że wszyscy razem wspólnie stoją  przed wyzwaniem, od którego nie ma odwrotu,  droga została
pokazana, I i II kadencja dowiodły, że decyzje, które były podejmowane podczas ich trwania były słuszne i
należy je kontynuować. Sądzi, że prace będą podejmowane w znanym kierunku, doskonaląc to co jeszcze
jest do zrobienia. Uważa także za bardzo istotną sprawę współpracę ze wszystkimi gminami, które wchodzą
w ramy Powiatu Wodzisławskiego i jest przekonany, że współpraca ta będzie przynajmniej tak dobra jak do
tej pory, a nawet jeszcze lepsza. Zwracając się do współpracowników powiedział, iż ma nadzieję, że również
z ich strony będzie pomoc merytoryczna, fachowa, taka która pozwoli całej Radzie podejmować stosowne
decyzje dla dobra Powiatu. Podziękował wszystkim tym, którzy głosowali na niego i zawierzyli jego osobie. 
 
 
Ad. 12 a)
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  E.  Wala  zwrócił  się  do  Starosty  Powiatu o  zgłoszenie  kandydatów na
Wicestarostę i Członków Zarządu Powiatu.
 
Starosta  J.  Rosół  wystąpił  z  wnioskiem  o  wybór  Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego  w  następującym
składzie:
- radny T. Skatuła - Wicestarosta Powiatu,
- radny D. Majcherek - członek Zarządu Powiatu,
- radna G. Durczok - członek Zarządu Powiatu,
- radny T. Sobala - członek Zarządu Powiatu. 
Wniosek ten przekazał Przewodniczącemu Rady i stanowi on załącznik nr 24  do protokołu.
 
 
Radny D. Majcherek  powiedział, że chciałby zaprezentować swoją osobę, bo wśród radnych jest 12 nowych
osób.  W  momencie,  gdy  stawały  przed  nim  wybory  życia  zawodowego,  wybory  podejmowania



odpowiedzialności, to jego przewodnim mottem tego co robi w życiu i ma nadzieję, że przy pomocy radnych
nadal będzie mógł robić to czynić coś dla dobra wspólnego. Niezależnie od tego co działo się przed sesją,
niezależnie od tego co wspomniał Wicestarosta J. Żywina, jakie były propozycje w dniu poprzednim, jakie
były propozycje co do stanowiska Starosty wierzy w jedno - że przyzwoici ludzie i przyzwoite propozycje
znajdą  poparcie  całej  Rady  Powiatu.  Wierzy,  że  każdy  z  radnych  ma  swoje  doświadczenie  życiowe  i
zawodowe. Kiedy startowano do wyborów, to każdy miał podobny program dla dobra wspólnego. Stwierdził,
że jeżeli radni obdarzą go zaufaniem, to nie chodzi o to żeby mieć władzę, tylko żeby wspólnie oddać do
Powiatu Wodzisławskiego to co radni mają najlepszego, bo po 4 latach jeżeli będzie wykonana dobra praca,
praca zespołowa, to każdy z radnych będzie mógł wrócić z czymś konkretnym do tych, którzy obdarzyli ich
mandatem zaufania. Właśnie dlatego nie pisał żadnego programu wyborczego, bo program pokażą radni
wspólnie. Podkreślił także znaczącą rolę pracowników Starostwa i innych jednostek, bez których najlepszy
Starosta, czy Zarząd nie jest w stanie nic zrobić. Jest przekonany, mając 4-letnie doświadczenie, że Powiat
dysponuje dobrymi zasobami ludzkimi z potencjałem. Wierzy w to, że każdy z radnych, jeżeli otrzyma takie
możliwości, znajdzie w tym Powiecie swoje miejsce, niezależnie z którego klubu się wywodzi, bo pracy jest
na tyle, że 27 radnych w całej kadencji ma co czynić. Zwracając się do wszystkich radnych poprosił o to aby
pracować dla dobra wspólnego, bo wierzy, iż radni z jednej strony będą recenzentami wszystkiego tego co
będzie robił Zarząd, ale z drugiej strony, będą przyjaciółmi tego Zarządu.  
 
Ad. 12 b)
 
Na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego zostali wybrani radni:
- Mieczysław Kowalski 
- Jolanta Otawa 
- Piotr Cybułka
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala   przedstawił projekt uchwały w powołania Komisji Skrutacyjnej do  
przeprowadzenia  wyboru  Wicestarosty  i  Członków  Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego  oraz  ustalenia
Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia głosowania. Projekt stanowi    załącznik  
nr 25   do protokołu  .  Następnie przystąpił  do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym projektem
uchwały. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
 
Uchwała  Nr  I/7/2006  w  sprawie  powołania  Komisji  Skr utacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru
Wicestarosty  i  Członków Zarz ądu Powiatu  Wodzisławskiego  oraz  ustalenia  Regulamin u  działania
Komisji  Skrutacyjnej  i  trybu  przeprowadzenia  glosow ania   została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  
załącznik nr 26   do protokołu  .
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił Komisją Skrutacyjną  o ukonstytuowanie się. 
 
 
Ad. 12 c)
 
Przewodnicz ący  Komisji  Skrutacyjnej  M.  Kowalski  odczytał  protokół  z  ukonstytuowania  się  Komisji.
Protokół ten stanowi   załącznik nr 27   do protokołu  . Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił, iż
głos prawidłowo oddany na poszczególnego kandydata to głos oddany za pomocą  znaku X, po jednym
znaku  X  przy  nazwisku  kandydata,  a  głos  nieważny  oddany  na  poszczególnego  kandydata  to 
niepostawienie  znaku  X  w  żadnej  kratce,  lub  postawienia  znaku  X  w  dwóch  kratkach  przy  nazwisku
kandydata. 
 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Kowalski przedstawił protokół Komisji
Skrutacyjnej  powołanej  na  I  sesji  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  dniu  27  listopada  2006r.  dla
przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  celu  wyboru  Wicestarosty  i  Członków  Zarządu  Powiatu
Wodzisławskiego. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi   załącznik nr 28   do protokołu  .
W wyniku głosowania Wicestarostą wybrany został radny T. Skatuła z 19 głosami „tak” i 7 głosami „nie”, a
członkami Zarządu zostali wybrani: radny D. Majcherek z 17 głosami „tak” i 9 głosami „nie”, radna Grażyna
Durczok z 17 głosami „tak” i 9 głosami „nie” oraz radny T. Sobala z 17 głosami „tak” i 9 głosami „nie”.
 
Ad. 12 d)



 
Przewodnicz ący Rady Powiatu  E.  Wala   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  wyboru Wicestarosty i  
Członków Zarządu Powiatu  Wodzisławskiego.  Projekt  stanowi    załącznik  nr  29   do  protokołu  .  Następnie
przystąpił  do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.  W głosowaniu udział
wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. 
 
 
Uchwała Nr I/8/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty i  Członków Zarz ądu Powiatu Wodzisławskiego
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 30   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 13 a)
 

•     Projekt uchwały w sprawie     ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę  
Powiatu oraz określenia  ich nazw i  liczby członków, stanowiący    załącznik  nr  31       do  
protokołu.

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  zapytał czy ktoś ma propozycje co do § 2, w którym określona ma
być liczba członków poszczególnych komisji Rady Powiatu.
 
Starosta J. Rosół  powiedział, że można przyjąć  konwencję Komisji Organizacyjno-Prawnej z II kadencji,
czyli takiej w skład której wchodzą władze zarówno wybrane, jak i poszczególnych klubów radnych. Sądzi
więc, że można zaproponować zarówno w przypadku tej Komisji, jak i Komisji Rewizyjnej, że w ich skład nie
wchodzi więcej niż 6 radnych, a w pozostałych komisjach ewentualnie też. Jednakże, aby nie pojawiały się
problemy związane  z  parzystą  liczbą  członków  komisji  zaproponował,  aby  w  skład  wszystkich  komisji
wchodziło nie więcej niż 7 radnych.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, iż rozumie, że propozycja jest taka, aby § 2 otrzymał
brzmienie: „Ustala się, że w skład Komisji Rewizyjnej i Komisji Organizacyjno-Prawnej wchodzi nie więcej niż
7 radnych, zaś w skład pozostałych komisji stałych nie więcej niż 7 radnych”.
 
Wicestarosta Powiatu T. Skatuła  w związku z tym, że skład ilościowy wszystkich komisji został określony
na tym samym poziomie zaproponował, żeby § 2 otrzymał treść: „Ustala się, że w skład Komisji Rewizyjnej
oraz pozostałych komisji stałych wchodzi nie więcej niż 7 radnych”.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  projektem  uchwały  wraz  z
zaproponowaną treścią § 2. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 
Uchwała  Nr  I/9/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     ustalenia  ilo ści  komisji  stałych  
powoływanych  przez  Rad ę  Powiatu  oraz  okre ślenia  ich  nazw  i  liczby  członków   została  podjęta  
jednogłośnie i stanowi   załącznik     nr 32   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 b)
 

•        Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 33  do protokołu.

 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/10/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     określenia  przedmiotu  działania  
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr  



34   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 c)
 

•         Projekt  uchwały w sprawie określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  i  Finansów
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 35  do protokołu.

 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/11/2006  Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     okre ślenia  przedmiotu  działania  
Komisji  Bud żetu i  Finansów Rady Powiatu  Wodzisławskiego   została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  
załącznik nr 36   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 d)
 

•        Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 37  do protokołu.

Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/12/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     określenia  przedmiotu  działania  
Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Rady  Powiatu  Wod zisławskiego   została  podjęta  jednogłośnie  i  
stanowi   załącznik     nr 38   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 e)
 

•        Projekt  uchwały  w  sprawie określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Infrastruktury  i
Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 39 do protokołu.

 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/13/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     określenia  przedmiotu  działania  
Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta jednogłośnie i  
stanowi   załącznik nr 40   do protok  ołu. 
 
 
Ad. 13 f)
 

•         Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjno-Prawnej
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik   nr 41  do protokołu.

 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 



Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/14/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     określenia  przedmiotu  działania  
Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Powiatu Wodzisła wskiego   została podjęta jednogłośnie i stanowi  
załącznik        nr 42   do protokołu  . 
 
Ad. 13g)
 

•        Projekt  uchwały w sprawie określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rolnictwa   i  Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik  nr 43  do protokołu.

 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/15/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     określenia  przedmiotu  działania  
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta jednogłośnie  
i stanowi   załącznik nr 44   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 h)
 

•         Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 45  do
protokołu.

 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/16/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     określenia  przedmiotu  działania  
Komisji  Rozwoju  Gospodarczego     i  Przeciwdziałania  Bezrobociu  Rady  Powiatu  Wodzisła wskiego  
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 46   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 i)
 

•        Projekt  uchwały  w  sprawie określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Zdrowia i  Pomocy
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 47  do protokołu.

 
 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się.  
 
Uchwała  Nr  I/17/2006 Rady Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     określenia  przedmiotu  działania  
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wo dzisławskiego   została podjęta jednogłośnie i  
stanowi   załącznik     nr 48   do protokołu  . 
 
 



Ad 13 j)
 

•        Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 49  do protokołu.

 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego  i
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnej J. Otawy na Przewodniczącą Komisji, natomiast kandydaturę
radnego G. Dziewiora na Wiceprzewodniczącego Komisji.
 
Radna J. Otawa i radny G. Dziewior  wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poprosił  o  wpisanie  nazwisk  zgłoszonych  osób  do  projektu
uchwały, po czym przeprowadził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uchwała  Nr  I/18/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  i  
Wiceprzewodnicz ącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskieg o   została podjęta i stanowi  
załącznik nr 50   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 k)
 

•         Projekt uchwały w sprawie     powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu        i Finansów  
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący   załącznik nr 51   do protokołu  .

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów.
 
Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnego M. Kowalskiego na Przewodniczącego Komisji. Powiedział,
że radny M. Kowalski w obu poprzednich kadencjach był Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów i
sprawował się w tej roli znakomicie.
 
Radny M. Kowalski  wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o wpisanie nazwiska radnego M. Kowalskiego do projektu
uchwały, po czym przeprowadził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Uchwała  Nr  I/19/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  
Komisji  Bud żetu i  Finansów Rady Powiatu  Wodzisławskiego   została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  
załącznik nr 52   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 l)
 

•         Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 53  do protokołu.

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu.
 



Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnej B. Rączki na Przewodniczącą Komisji. 
 
Radna B. Rączka  wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Radny A. Gaw ęda zgłosił  kandydaturę radnej J. Wojaczek na Przewodniczącą  Komisji. Powiedział,  że z
wykształcenia  jest  ona  mgr  chemii,  ukończyła  Wyższą  Szkołę  Pedagogiczną  w  Opolu,  była  wieloletnią
nauczycielką  w  Zespole  Szkól  Ekonomicznych  w  Wodzisławiu  Śl.,  gdzie  oprócz  prowadzenia  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych kierowała pracami Komisji socjalnej. 
 
Radna J. Wojaczek  wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział,  że aby sprawnie odbyło się  głosowanie proponuje
system  skreśleń.  Wiceprzewodniczące  Rady  wręczą  wszystkim  radnym  kartki,  na  których  będą  dwa
nazwiska i jedno z nich trzeba będzie skreślić. Wiceprzewodniczące przeliczą głosy i podadzą wynik. Dodał,
że  na  kartkach  będą  nazwiska  obu  zgłoszonych  kandydatur  i  głos  będzie  nieważny,  jeżeli  nie  będzie
skreślenia, albo jeżeli będą dwa skreślenia. 
 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Po zakończeniu głosowania  Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poinformował, iż  radna B. Rączka
otrzymała 18 głosów, a radna J. Wojaczek 8 głosów i w związku z tym poprosił o wpisanie nazwiska radnej
B. Rączki do projektu uchwały, po czym przeprowadził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Uchwała  Nr  I/20/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  
Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Rady  Powiatu  Wod zisławskiego   została  podjęta  jednogłośnie  i  
stanowi   załącznik     nr 54   do protokołu  . 
 
 
 
Ad. 13 m)
 

•         Projekt  uchwały  w  sprawie powołania  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  i
Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 55  do protokołu.

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Infrastruktury i Drogownictwa.
 
Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnej Cz. Somerlik na Przewodniczącą Komisji. 
 
Radna Cz. Somerlik  wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił  o wpisanie nazwiska radnej  Cz. Somerlik  do projektu
uchwały, po czym przeprowadził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Uchwała  Nr  I/21/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  
Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta jednogłośnie i  
stanowi   załącznik nr 56   do protokołu  . 
 
 
 
 
Ad. 13 n)
 

•        Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjno – Prawnej
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 57  do protokołu.



 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Organizacyjno-Prawnej.
 
Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnego J. Żywiny na Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny J. Żywina  wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  E.  Wala  poprosił  o  wpisanie  nazwiska radnego J.  Żywiny do  projektu
uchwały,  po  czym  przeprowadził  głosowanie.  W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
 
Uchwała  Nr  I/22/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  
Komisji Organizacyjno – Prawnej Rady Powiatu Wodzis ławskiego   została podjęta i stanowi    załącznik  
nr 58   do protokołu  . 
 
 
 
Ad. 13 o)
 

•         Projekt  uchwały  w  sprawie powołania  Przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik   nr 59  do protokołu.

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnego G. Kamińskiego na Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny G. Kami ński  wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o wpisanie nazwiska radnego G. Kamińskiego do projektu
uchwały,  po  czym  przeprowadził  głosowanie.  W  głosowaniu  udział  wzięło  26  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Uchwała  Nr  I/23/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  
Komisji  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta  i  stanowi  
załącznik nr 60   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 p)
 

•         Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący  załącznik nr 61  do
protokołu.

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 
Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnego K. Grzywacza na Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny K. Grzywacz wyraził zgodę na kandydowanie.
 



Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o wpisanie nazwiska radnego K. Grzywacza do projektu
uchwały,  po  czym  przeprowadził  głosowanie.  W  głosowaniu  udział  wzięło  26  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Uchwała  Nr  I/24/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  
Komisji  Rozwoju  Gospodarczego i  Przeciwdziałania  Be zrobociu      Rady  Powiatu      Wodzisławskiego  
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 62   do protokołu  . 
 
 
Ad. 13 q)
 

•          Projekt  uchwały  w  sprawie powołania  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia  i  Pomocy
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 63  do protokołu.

 
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Starosta J. Rosół  zgłosił kandydaturę radnego S. Małeckiego na Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny S. Małecki  wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poprosił o wpisanie nazwiska radnego S. Małeckiego do projektu
uchwały,  po  czym  przeprowadził  głosowanie.  W  głosowaniu  udział  wzięło  26  radnych.  Za  przyjęciem
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Uchwała  Nr  I/25/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie     powołania  Przewodnicz ącego  
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wo dzisławskiego   została podjęta jednogłośnie i  
stanowi   załącznik nr 64   do protokołu  . 
 
 
 
Ad. 14 a)
 

•          Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi
opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej     w  Wodzisławiu  Śl.”  (dot.  
zakupu urządzeń medycznych), stanowiący   załącznik      nr 65   do protokołu  .

 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. 
 
Uchwała Nr I/26/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie przyznania dotacji samodzielnemu
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 66   do protokołu  .
 
 
 
Ad. 14 b)
 

•         Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” (dot. zakupu ambulansu
medycznego), stanowiący   załącznik nr 67   do protokołu  .

 



Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. 
 
Uchwała Nr I/27/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie przyznania dotacji samodzielnemu
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 68   do protokołu  .
 
 
Ad. 14 c)
 

•          Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej     w Rydułtowach” stanowiący   załącznik nr 69  
do protokołu.

 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. 
 
Uchwała Nr I/28/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie przyznania dotacji samodzielnemu
publicznemu zakładowi opieki  zdrowotnej pod nazw ą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Rydułtowach”
została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 70   do protokołu  .
 
 
Ad. 14 d)
 

•         Projekt uchwały w określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie
oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl.”  i  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w
Rydułtowach”, stanowiący   załącznik nr 71   do protokołu  .

 
 
Głos w dyskusji zabrali:
 
Radny  P.  Cybułka  zgłosił  wniosek,  aby  rozpatrywany  projekt  uchwały  przesłać  do  Komisji  Zdrowia,
ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznania się z jego treścią.
 
Przewodnicz ący  Rady Powiatu  E.  Wala  powiedział,  iż  jest  zdziwiony tym  uzasadnieniem, bo  rozumie
wniosek radnego, ale treść projektu uchwały została przesłana wszystkim radnym w czwartek. 
 
 
Starosta J. Rosół  zapytał Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej czy jest to sprawa, która musi
być  w  dniu  dzisiejszym  zatwierdzona,  czy  reguluje  jakieś  kwestie,  nad  którymi  można  by  jeszcze
popracować.
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej I.  Koczy  wyjaśniła, iż przepis prawny na podstawie,
którego uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta w 2000 r. przestał istnieć. Ustawa o zakładach
opieki zdrowotnej ustanowiła nowy przepis i dlatego jest konieczność podjęcia nowej uchwały i określenia
nowych zasad. W związku z tym, iż zasady, które zostały określone przez Radę Powiatu w 2000 r. przestały
istnieć, został przedstawiony stosowny projekt uchwały.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, iż rozumie, że konieczne jest podjęcie tej  uchwały,
natomiast gdyby Komisja Zdrowia znalazła jakieś uchybienie, to nie ma żadnego problemu, żeby dokonać na
kolejnej sesji poprawek. W związku  z tym zapytał radnego P. Cybułkę czy wycofuje on swój wniosek.
 
Radny P. Cybułka  powiedział,  iż jego zdaniem jest to dość  istotna uchwała i  podejrzewa, że mało który
radny miał czas, żeby dokładnie się z nią zapoznać i dlatego też nie wycofuje swojego wniosku. 



 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej I.  Koczy  dodała, iż zasady przedstawione w projekcie
uchwały pozostały takie same jak  ustalone wcześniej  przez Radę  Powiatu, jest to tylko określenie innej
podstawy prawnej, a zasady się nie zmieniły od 2000r., są tylko ujednolicone, bo do pierwotnej uchwały były
wprowadzane zmiany. 
 
 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego  P.  Cybułki,  aby
rozpatrywany projekt  uchwały przesłać  do  Komisji  Zdrowia. W głosowaniu  udział  wzięło  22 radnych.  Za
przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 11 głosów było przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek został odrzucony.
 
Radny A. Gaw ęda zapytał czy projekt tej uchwały uwzględnia wszystkie te wnioski, które padły z Urzędu
Miasta  Wodzisław  i  które  były  uwzględniane  przez  Komisję  Infrastruktury,  a  dotyczące  przystosowania
obiektów w których prowadzi się działalność dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdził, że
nie jest to sprawa jednoznacznie określona, czy inwestycje związane z przystosowaniem NZOZ-ów dla osób
niepełnosprawnych, czy do warunków oddymiania lub innych jeszcze kwestii dotyczących bezpieczeństwa
tych obiektów, mają być  wykonywane przez użytkowników, czy też przez Starostwo jako właściciela tych
nieruchomości.
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej I.  Koczy  wyjaśniła, że uchwała, która jest rozpatrywana
dotyczy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i tych kwestii, które będą regulowane przez
SP ZOZ-y. To co jest wynajmowane przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami regulowane
jest przez inną uchwałę Rady Powiatu, a omawiany projekt dotyczy tylko uregulowania sytuacji w momencie,
kiedy SP ZOZ wynajmuje, albo chce wydzierżawić, czy użytkować majatek trwały SP ZOZ-u, któremu został
powierzony w nieodpłatne użytkowanie.
 
Radny  A.  Gaw ęda powiedział,  że  to  wszystko  rozumie  i  zapytał  czy  ten  projekt  uchwały  określa  w
szczególności  te  zasady jakie  powinny obowiązywać  w  przypadku oddawania  w dzierżawę,  najem,  czy
użytkowanie  obiektów,  bo wspomniane pismo Urzędu Miasta Wodzisławia  nie  dotyczyło  tylko  NZOZ-ów
które  funkcjonują  na  zasobach  PZZN,  a  chodziło  o  wszystkie  NZOZ-y,  które  na  terenie  Powiatu
Wodzisławskiego funkcjonują, także wynajmujące lokale od SP ZOZ-ów.
 
Naczelnik  Wydziału  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  I.  Koczy  powiedziała,  że  przedstawiony  projekt
uchwały reguluje zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych, które należą tylko do SP ZOZ-ów, a nie do prywatnych jednostek opieki zdrowotnej.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  powiedział, że chodzi o to, żeby określić zasady jakimi będą się
kierować powiatowe ZOZ-y, jeśli będą chciały coś np. zbyć, oddać w dzierżawę, w najem.
 
Mec. A. Du ży zwrócił uwagę, iż radny A. Gawęda pyta o uchwałę, która dotyczy zasobu Powiatu, a projekt
obecnie dyskutowany nie dotyczy tego zasobu, tylko nieruchomości SP ZOZ-ów, a są to inne nieruchomości.
Jeżeli radny pyta o inwestycje NZOZ-ów, to one mogą być wykonywane w zasobie powiatowym, który to jest
zarządzany przez PZZN, są to dwie różne rzeczy.   
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział  wzięło  26  radnych.  Za  przyjęciem uchwały  głosowało  25  radnych,  1  głos  był  przeciwny,  głosów
wstrzymujących się nie było. 
 
Uchwała  Nr  I/29/2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  okre ślenia  zasad  zbywania,
oddawania  w  dzier żawę,  najem,  u żytkowanie  oraz  u życzenie  aktywów  trwałych  samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazw ą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” i
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”   została podjęta i stanowi   załącznik nr 72   do protokołu  .
 
 
Ad. 14 e)
 
 

•         Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej
osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2006, z późniejszą
zmianą, stanowiący   załącznik nr 73   do protokołu  .



 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. 
 
Uchwała Nr I/30/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006
Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  23  marca  2006  r oku  w  sprawie  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawn ych  na  realizacj ę  zadań  z  zakresu
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnos prawnych  przypadaj ących  na  Powiat
Wodzisławski w roku 2006, z pó źniejsz ą zmianą   została podjęta jednogłośnie i stanowi   załącznik nr 74  
do protokołu.
 
 
 
Ad. 14 f)
 

•        Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005 z  dnia  22  grudnia  2005 r.  w
sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący   załącznik     nr 75   do protokołu  .

 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. 
 
Uchwała Nr I/31/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego w  sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z
dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie bud żetu Powiatu Wodzisławskiego   została podjęta jednogłośnie i  
stanowi   załącznik nr 76   do protokołu  .
 
 
Ad. 15
 
Przewodnicz ący Rady Powiatu E. Wala  poinformował,  że każdemu z radnych zostanie rozdane pismo
dotyczące  składania  oświadczeń  majątkowych,  bo  radni  są  zobowiązani  do  złożenia  oświadczenia
majątkowego oraz innych oświadczeń, o których jest mowa we wspomnianym piśmie w terminie 30 dni od
daty pierwszej sesji, więc data ta upływa 27 grudnia. Poprosił radnych, aby po zapoznaniu się z tekstem
pisma wypełnić  oświadczenia zgodnie ze wskazówkami. Jeżeli chodzi o dzień na jaki trzeba wypełnić  te
druki, to w oświadczeniu należy ująć stan na dzień wypeniania oświadczenia. Zwrócił uwagę, iż zgodnie z
nowelą ordynacji wyborczej jeżeli ktoś z radnych nie złoży oświadczenia majątkowego do dnia 27 grudnia br.
to wówczas traci mandat. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił następujące pisma skierowane do
Rady Powiatu:

-   wezwanie  Radnego  P.  Cybułki  do  unieważnienia  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dn.
21.09.06r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Wodzisławskiego na rzecz Powiatu Rybnickiego,

-   pismo p. T. Szkatuły w sprawie wyjaśnienia wszelkich nieścisłości dotyczących zwrotu działki położonej
przy ul. Kopernika i ul. Gawędy w Wodzisławiu Śl.,

-   pismo W. Barteli dotyczące udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 tys. zł.
Stwierdził, iż pisma te zostaną skierowane do odpowiednich komisji i do Zarządu Powiatu, a co do wezwania
złożonego  przez  radnego  P.  Cybułkę  na  ostatniej  sesji  Rady Powiatu  poprzedniej  kadencji  wyjaśnił,  iż
odpowiedział wówczas, że przekaże to wezwanie Przewodniczącemu nowej Rady Powiatu. Wezwanie to
zostało również przekazane do Zarządu Powiatu, a zostanie jeszcze przekazane do komisji właściwej do
rozpatrywania skarg i wniosków po jej ukonstytuowaniu się. 
 
Przewodnicz ący  Komisji  Bud żetu  i  Finansów  M.  Kowalski  powiedział,  że  zbliża  się  koniec  roku  i
właściwie Rada jest już spóźniona z uchwałą budżetową. Stwierdził, że projekt budżetu każdy z radnych już
otrzymał i poprosił, aby się z nim zapoznać, bo pierwszą rzeczą jaką komisje się zajmą będzie opiniowanie
projektu budżetu na 2007r. Opinie te powinny być przesłane do 15 grudnia br. Komisji Budżetu, żeby mogła
ona wysunąć własną opinię z uwzględnieniem opinii wszystkich komisji. W związku z tym zaproponował, aby
następna sesja z wyborem składów komisji odbyła się nie później niż do 7 grudnia, żeby z uchwaleniem
budżetu zdążyć przed końcem roku. 



 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  E.  Wala  zwrócił  uwagę,  iż  decyzja  o  zwołaniu  sesji  leży  w  gestii
Przewodniczącego Rady, natomiast porozumie się on z Zarządem Powiatu w tej sprawie jeżeli będzie to
zasadne. Dodał, że sesje Rady Powiatu będą zwoływane w czwartki, nie wiadomo jedynie jeszcze czy to
będą przedostatnie, czy ostatnie czwartki miesiąca, jednak z rozmów z radnymi wynika, iż odpowiedniejsze
będą ostatnie czwartki każdego miesiąca.
 
 
Ad. 16
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicz ący Rady Powiatu               E.  Wala  zamknął
obrady I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 19.00.
 
 
 
Protokołowała:
Lidia Glassmann-Rybińska


