
Protokół nr I/10
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 30 listopada 2010 roku
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 listopada 2010 roku o godz. 11 00. Miejscem obrad była sala 
Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a.
 
Na wstępie  Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki  przywitał zebranych, otworzył sesję. Lista 
obecności radnych stanowi  załącznik nr 1  do protokołu.  Lista obecności gości stanowi  załącznik nr 2  do 
protokołu.
 
Ad. 2
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki poprosił Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej 
w  Wodzisławiu  Śl.  p.  M.  Kucharczyk  –  Gemzę  o  przedstawienie  wyników  wyborów do  Rady  Powiatu 
Wodzisławskiego.
 
Przewodnicząca  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  M.  Kucharczyk  -  Gemza 
przedstawiła informację na temat przebiegu i wyników wyborów do Rady Powiatu Wodzisławskiego, która 
przedstawia się następująco:
 
Wybory do Rady Powiatu Wodzisławskiego odbywają się w 6 okręgach wyborczych. Listy kandydatów na 
radnych w tych okręgach zarejestrowało 7 komitetów wyborczych, zgłoszonych zostało 323 kandydatów. 
Liczba  wyborców  w  Powiecie  Wodzisławskim  wynosiła  126  541,  frekwencja  była  niższa  niż  podczas 
wyborów w 2006 r. i wyniosła 41,57 %. Mieszkańcy głosowali w 93 obwodowych komisjach wyborczych. 
Na  wszystkie  listy  we  wszystkich  okręgach  wyborczych  oddano  ogółem  głosów  ważnych  52  617.  Na 
poszczególne listy oddano głosów ważnych:

1.     lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 422
2.     lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 092
3.     lista nr 24 KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 4 162
4.     lista nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 7 433
5.     lista nr 26 KWW RUCH DEMOKRACJI SAMORZĄDOWEJ 5 319
6.     lista nr 27 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W POWIECIE 7 085
7.     lista nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ 5 104

Warunek  uzyskania  co  najmniej  5  %  głosów  ważnych  i  prawo  do  uczestniczenia  
w podziale mandatów w okręgach uzyskały wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały swoje listy.
Komisja, na podstawie zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych 
w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła, że: 

1.    liście nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP przypada 10 mandatów,
2.     liście nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ przypada 5 mandatów,
3.     liście nr 24 KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA przypada 1 mandat,
4.     liście nr 25 KWW FORUM SAMORZĄDOWE przypadają 2 mandaty,
5.     liście nr 26 KWW RUCH DEMOKRACJI SAMORZĄDOWEJ przypada 1 mandat,
6.     liście  nr  27  KWW  WSPÓLNOTA  SAMORZĄDOWA  W  POWIECIE  przypada  

5 mandatów,
7.     liście nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ przypadają 3 mandaty. 

Na etapie rejestrowania list, członkowie Komisji  stwierdzali jako najczęstszą wadę w zgłoszeniu niepełne 
dane  osobowe  kandydatów  na  radnych.  Wady  te  musiały  być  usuwane,  gdyż  informatyczny  system 
wyborczy  wskazywał  na  rozbieżności  z  Rejestrem  Wyborców i  nie  pozwalał  na  prowadzenie  dalszych 
czynności wyborczych, tj. na rejestrację list kandydatów.
Wybory  samorządowe  są  najtrudniejszymi  wyborami,  gdyż  obejmują  wybory  do  4  różnych  organów 
samorządowych. Powiatowa Komisja Wyborcza obserwuje duże trudności w sporządzaniu protokołów przez 
obwodowe  komisje  wyborcze.  Obecna  konstrukcja  przepisów  ordynacji  wyborczej,  prawo  zgłaszania 
kandydatów do tych  komisji  daje  pełnomocnikom komitetów wyborczych.  To właśnie  komitety  wyborcze 
winny wskazywać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych spośród mieszkańców, którzy 
dają  gwarancję  prawidłowego  wykonania  nałożonych  na  nich  zadań.  Powiatowa  Komisja  Wyborcza  w 
informacji  do Komisarza Wyborczego w Bielsku -  Białej  o przebiegu wyborów wskazała na konieczność 
zmiany zasad zgłaszania i powoływania członków obwodowych komisji.
 
Ad. 3
Przewodnicząca  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w  Wodzisławiu  Śl.  p.  M.  Kucharczyk  -  Gemza 
przystąpiła  do  wręczania  radnym  zaświadczeń  stwierdzających  wybór  na  radnego  Powiatu 
Wodzisławskiego.
 



Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki 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  następujących  radnych,  którzy  podchodzili  do  mównicy  i  
składali ślubowanie:
 
CHLEBIK - TUREK Janina, CYBUŁKA Piotr, DROSIO Marian, GLENC Teresa, JAKUBCZYK Daniel, JUZEK 
Roman, KAMIŃSKI Grzegorz, KORBICA Andrzej, KRZYSTAŁA Łukasz, KRZYŻAK Adam, LOREK Michał,  
MAŁECKI  Stanisław,  POŁEDNIK  Barbara,  PROCHASEK  Dawid,  PRUS  Dariusz,  RODAK  Stefania, 
SEEMANN Zbigniew, SERWOTKA Ireneusz, SKATUŁA Tadeusz, SMUDA Krystyna, SZCZĘSNY Jarosław, 
TOMASZEWSKA Jolanta, TOPOL Dawid, WALA Eugeniusz, WOJACZEK Jadwiga.
 
Ad. 4
Prowadzący obrady Radny Senior  p.  S.  Małecki na  podstawie  listy  obecności  stwierdził  wymagane 
quorum.  W sesji  uczestniczyło  25  radnych.  Poinformował  także,  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 i powitanie gości.
2.  Przedstawienie wyników wyborów do Rady Powiatu Wodzisławskiego.
3.  Ślubowanie kandydatów na radnych Powiatu Wodzisławskiego.
4.  Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
5.  Wystąpienie Starosty Wodzisławskiego oraz złożenie sprawozdania z działalności  Zarządu Powiatu w 

okresie od ostatniej sesji Rady III kadencji.
6.  Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego:

a)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)    zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
c)     przeprowadzenie głosowania,
d)    uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego.

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

8.  Wybór Starosty Wodzisławskiego:
a)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)    zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
c)     przeprowadzenie głosowania, 
d)    uchwała w sprawie wyboru Starosty Wodzisławskiego. 

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

10.  Interpelacje i zapytania radnych.
11.  Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a)   ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby 
członków,

b)   ustalenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c)    ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
d)   ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Wodzisławskiego,
e)    ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wodzisławskiego,
f)     ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty Rady Powiatu Wodzisławskiego,
g)    powołania  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego,



h)   powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
i)    powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
j)   powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Wodzisławskiego,
k)   powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wodzisławskiego,
l)    powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Powiatu Wodzisławskiego.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13.  Wnioski i oświadczenia radnych.
14.   Informacje bieżące.
15.   Zamknięcie obrad I sesji. 
 
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki zapytał, czy ktoś z radnych ma propozycje zmian do 
porządku obrad sesji Rady Powiatu.
 
Radny p. I. Serwotka zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący pkt 11. Stwierdził, że punkt ten 
wskazuje od razu,  jakie Komisje,  z jakim nazewnictwem, jaką ilość i  jaki  ich zakres działania Rada ma 
powołać. Powinno się poprzestać na pkt 11 a), czyli na określeniu nazw Komisji, ich ilości i liczby członków. 
Tak przyjęty porządek obrad z góry narzuca rodzaje Komisji, które mają funkcjonować przez okres całej 
kadencji. Dodał, że należy zasięgnąć opinii radnych w tym zakresie, zwłaszcza nowo wybranych. Swoim 
nazewnictwem,  Komisje  zostają  pozbawione  części  ich  zakresu działania.  Dla  przykładu p.  I.  Serwotka 
przytoczył  nazwę Komisji  działającej w ubiegłej  kadencji:  Komisja Edukacji,  Kultury i  Sportu.  Obecnie ta 
Komisja miałaby się nazywać Komisja Oświaty. Jest to zasadnicza różnica, która ujmuje jej działaniu takie 
dziedziny jak kultura czy też sport. Reasumując, wniósł on o wykreślenie dalszych ppkt w pkt 11. Miałyby być 
one realizowane, ale po tym jak zostanie przyjęty pkt 11 a).
 
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki przeprowadził głosowanie nad powyższym wnioskiem. W 
głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  6  radnych,  17  było  przeciw,  2  głosy 
wstrzymujące.  
 
Wniosek został odrzucony.
 
Porządek obrad sesji pozostał bez zmian.
 
Ad. 5
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki  poprosił  Starostę Powiatu III  kadencji  p. J. Rosoła o 
wystąpienie.
 
Starosta  Powiatu p.  J.  Rosół przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Zarządu Powiatu  w okresie  od 
ostatniej  sesji,  które  stanowi  załącznik nr  3  do  protokołu,  a  także  informację  na  temat  przetargów  i 
udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół powiedział, że ostatni numer „Wieści Powiatowych” zawiera podsumowanie 
dokonań całej kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Dlatego też nie będzie w tej kwestii zabierał głosu. 
Zgodnie ze Statutem Powiatu Wodzisławskiego p. J. Rosół przedstawił sprawozdanie z delegacji w Powiecie 
Recklinghausen  w  dniach  23  –  26  listopada 2010  roku.  Podczas  wizyty  został  on  uhonorowany przez 
tamtejsze władze za całokształt zasług dla liczącego już prawie dekadę partnerstwa obu Powiatów. Dodał 
także, że otrzymał odznaczenie Powiatu Recklinghausen w dowód uznania za jego zaangażowanie na rzecz 
polsko  –  niemieckiej  przyjaźni.  Program  delegacji  obejmował  również  spotkanie  z  władzami  Cechu 
Rzemieślników  w  Recklinghausen,  reprezentowanymi  przez  Starszego  Cechu  oraz  Dyrektora 
Zarządzającego.
 
Starosta Powiatu p. J. Rosół  pogratulował obecnemu na sesji Senatorowi RP p. A. Motyczce uzyskania 
tytułu naukowego profesora zwyczajnego. 
 
Ad. 6 a)

§       Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  
tajnego  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego,  stanowiący  
załącznik nr 5 do protokołu.

 
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
 
Radny p. M. Drosio zgłosił kandydaturę radnej p. K. Smudy, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 



Radny p. E. Wala zgłosił kandydaturę radnego p. A. Krzyżaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radny p. D. Prus zgłosił kandydaturę radnego p. M. Lorka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Prowadzący obrady Radny Senior p.  S.  Małecki  powiedział,  że jeżeli  chodzi  o sposób głosowania to 
zostanie on przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną. Następnie przystąpił do przeprowadzenia głosowania 
nad przedmiotowym projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 
25 radnych, bez głosów przeciwnychi wstrzymujących się.
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Komisji  Skrutacyjnej  w celu przeprowadzenia głosowania 
tajnego  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego została  podjęta 
jednogłośnie i stanowi załączniknr 6 do protokołu.
 
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
 
Ad. 6 b)
Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak odczytał  protokół  z ukonstytuowania się Komisji. 
Protokół stanowi załącznik nr 7 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.
 
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  p.  A.  Krzyżak zwrócił  się  o  zgłaszanie  kandydatów  na 
Przewodniczącego Rady Powiatu.
 
Radny p. T. Skatuła zgłosił kandydaturę radnego p. E. Wali na Przewodniczącego Rady Powiatu. Radny p. 
T. Skatuła powiedział, że p. E. Wala to radny Powiatu Wodzisławskiego od początku powstania samorządu 
powiatowego,  czyli  od  12  lat.  W  latach  2002  –  2010  pełnił  funkcję  Przewodniczącego  Rady  Powiatu, 
wypełniając ją w duchu integracji wszystkich radnych. Jego doświadczenie oraz ilość uzyskanych głosów w 
ostatnich wyborach samorządowych świadczących o obdarzeniu go ponownym zaufaniem jest dostateczną 
rekomendacją desygnowania p. E. Walę na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego 
IV kadencji.
 
Radny p. E. Wala wyraził zgodę na kandydowanie oraz poinformował, że zgodnie z przepisami dotyczącymi 
lustracji, w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie do pełnienia funkcji w organie, zobowiązany jest  
do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego właściwemu 
wojewodzie. Dodał, że dokument zawierający informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego związku  
z pełnieniem funkcji zostanie przez niego wysłany.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak stwierdził, że w wyniku braku innych kandydatur, lista 
została zamknięta.
 
Ad. 6 c)
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
 
Po zakończeniu  głosowania  Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak przedstawił  protokół 
Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 listopada 2010 roku dla 
przeprowadzenia głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
W  wyniku  głosowania  Przewodniczącym  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  został  radny  
p. E. Wala, który otrzymał 19 głosów „tak” i 4 głosy „nie”.
 
Ad. 6 d)

§    Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący  
załącznik nr 9 do protokołu.

 
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki – przedstawił  uchwałę Nr I/2/2010 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego. Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Prowadzący obrady Radny Senior p. S. Małecki przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu p. E. Wali 
dalsze prowadzenie obrad. 
 



Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że chce bardzo serdecznie podziękować radnym za 
wybór jego osoby na Przewodniczącego Rady. Dodał, iż podobnie jak w poprzednich dwóch kadencjach 
będzie się starał jednoczyć Radę, służyć pomocą radnym i sprawnie prowadzić obrady.  
 
Ad. 7 a)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  
tajnego  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego,  stanowiący  
załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Na  członków  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu 
Wodzisławskiego zostali wybrani radni:

-  p. K. Smuda,
-  p. A. Krzyżak,
-  p. M. Lorek.

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyboru 
Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 
25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Komisji  Skrutacyjnej  w celu przeprowadzenia głosowania 
tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
 
Ad. 7 b)
Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak  odczytał  protokół z ukonstytuowania się Komisji. 
Protokół stanowi załącznik nr 13 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. Poinformował, iż każdy radny kolejno będzie wyczytany i otrzyma wówczas kartę do 
głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do urny.
 
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  p.  A.  Krzyżak zwrócił  się  o  zgłaszanie  kandydatów  na 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
 
Zgłoszono kandydaturę radnego p. D. Topola, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radna  p.  J.  Chlebik  –  Turek  zgłosiła  kandydaturę  radnego  p.  R.  Juzka,  który  wyraził  zgodę  na 
kandydowanie.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak stwierdził, że w wyniku braku innych kandydatur, lista 
została zamknięta. 
 
Ad. 7 c)
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
 
Po zakończeniu  głosowania  Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak przedstawił  protokół 
Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 listopada 2010 roku dla 
przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu 
Wodzisławskiego. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Wodzisławskiego zostali: radny p. R. Juzek,  
który  otrzymał  22  głosów  „tak”  i  2  głosy  „nie”  oraz  radny  
p. D. Topol, który otrzymał 19 głosów „tak” i 5 głosów „nie”. 
 
Ad. 7 d)

§    Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego,  
stanowiący załącznik nr 15 do protokołu.

 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala –  przedstawił  uchwałę  Nr  I/4/2010  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego. Uchwała  ta  stanowi  załącznik  nr  16  do 
protokołu.



 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  pogratulował nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady i  
zaprosił ich do stołu prezydialnego.
 
Ad. 8 a)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  
tajnego  w  sprawie  wyboru  Starosty  Powiatu  Wodzisławskiego,  stanowiący  załącznik  nr  17  do 
protokołu. 

 
Na członków Komisji  Skrutacyjnej  do przeprowadzenia  wyboru Starosty  Rady Powiatu  Wodzisławskiego 
zostali wybrani radni:

-  p. K. Smuda,
-  p. A. Krzyżak,
-  p. M. Lorek.

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyboru 
Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  sprawie  wyboru  Starosty  Powiatu 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie wyboru Komisji  Skrutacyjnej  w celu przeprowadzenia głosowania 
tajnego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
 
Ad. 8 b)
Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak  odczytał  protokół z ukonstytuowania się Komisji. 
Protokół stanowi załącznik nr 19 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. 
Poinformował, iż każdy radny kolejno będzie wyczytany i otrzyma wówczas kartę do głosowania, którą po 
wypełnieniu należy wrzucić do urny.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A.  Krzyżak zwrócił  się o zgłaszanie kandydatów na Starostę 
Powiatu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol  zgłosił kandydaturę radnego T. Skatuły. Powiedział, że 
jest to osoba, która w ostatnich wyborach zdobyła niespełna 20% głosów w swoim okręgu oraz największą 
liczbę głosów w całym Powiecie Wodzisławskim. Pełnił on funkcję Wicestarosty w minionej kadencji, poza 
tym jest doświadczonym samorządowcem i ma bardzo silne poparcie.
 
Radny  p.  T.  Skatuła  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  oraz  poinformował,  że  zgodnie  
z przepisami dotyczącymi lustracji, w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie do pełnienia funkcji w 
organie, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego właściwemu wojewodzie. Dodał, że dokument zawierający informację o złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego związku z pełnieniem funkcji zostanie przez niego wysłany.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak stwierdził, że w wyniku braku innych kandydatur, lista 
została zamknięta.
 
Ad. 8 c)
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
 
Po zakończeniu  głosowania  Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak przedstawił  protokół 
Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 listopada 2010 roku dla 
przeprowadzenia głosowania tajnego w celu wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Protokół wraz z 
kartami do głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
W wyniku  głosowania  Starostą  Powiatu  Wodzisławskiego  został  radny  p.  T.  Skatuła,  który  otrzymał  24  
głosów „tak” i 0 głosów „nie.”
 
Ad. 8 d)

§    Projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 21 



do protokołu.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala –  przedstawił  uchwałę  Nr  I/6/2010  
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala pogratulował nowo wybranemu Staroście.
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła  podziękował wszystkim za oddane na niego głosy i za obdarzenie jego 
osoby tak ogromnym zaufaniem. Powiedział,  że  zdaje sobie sprawę z tego,  że to zobowiązuje,  dlatego 
obiecał, że zrobi wszystko by nie zawieść. Zapewnił, że należy do tej grupy ludzi, dla których władza jest 
możliwością  służenia  innym  i  dołoży  wszelkich  starań  by  tę  służbę  realizować  z  jak  największym 
zaangażowaniem  i  poświęceniem.  Będzie  starał  się  budować,  a  nie  burzyć,  łączyć,  a  nie  dzielić, 
rozwiązywać  najskuteczniej  jak  tylko  to  możliwe  wszystkie  problemy  Powiatu  i  patrzeć  z  ufnością  w 
przyszłość.
 
Poseł na Sejm RP p. R. Zawadzki zabierając głos powiedział, że jest pod wrażeniem płynności przebiegu I 
sesji,  dobrej  organizacji  oraz jednomyślności  i  zgodności  Wysokiej  Rady.  W imieniu  Senatora RP p.  A. 
Motyczki oraz swoim własnym pogratulował wszystkim radnym, którzy zostali obdarzeni przez mieszkańców 
mandatem  zaufania,  a  także  nowo  jednomyślnie  wybranemu  Staroście  Powiatu  Wodzisławskiego  p.  T. 
Skatule wyboru na to stanowisko. Życzył nowej Radzie wypracowywania takich kompromisów, które będą 
służyły pożytkowi całemu Powiatu.
 
Ad. 9 a)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  
tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący  
załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Na  członków  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Wicestarosty  
i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego zostali wybrani radni:

-  p. K. Smuda,
-  p. A. Krzyżak,
-  p. M. Lorek.

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyboru 
Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków 
Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego.  W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  uchwały 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Uchwała Nr I/7/2010 w sprawie wyboru Komisji  Skrutacyjnej  w celu przeprowadzenia głosowania 
tajnego  w  sprawie  wyboru  Wicestarosty  i  Członków  Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
 
Ad. 9 b)
Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak odczytał  protokół  z ukonstytuowania się Komisji. 
Protokół stanowi załącznik nr 25 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.
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  zwrócił się do Starosty Powiatu o zgłoszenie kandydatów na 
Wicestarostę i Członków Zarządu Powiatu.
 
Starosta p. T. Skatuła  wystąpił z wnioskiem o wybór Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następującym 
składzie:

-  Wicestarosta  Powiatu  –  radny  p.  D.  Prus,  który  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  
i oświadczył, że złożył informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

-   członek Zarządu Powiatu - radny p. Z. Seemann, który wyraził zgodę na kandydowanie, i oświadczył, 
że złożył informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

-   członek  Zarządu  Powiatu  -  radna  p.  J.  Tomaszewska,  która  wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  i 
oświadczyła, że złożyła informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,



-   członek Zarządu Powiatu - radny p. A. Korbica, który wyraził zgodę na kandydowanie i oświadczył, że 
złożył informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 
Ad. 9 c)
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
 
Po zakończeniu  głosowania  Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej p.  A.  Krzyżak przedstawił  protokół 
Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 listopada 2010 roku dla 
przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  celu  wyboru  Wicestarosty  i  Członków  Zarządu  Powiatu 
Wodzisławskiego. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 
W  wyniku  głosowania  Wicestarostą  wybrany  został  radny  p.  D.  Prus  z  17  głosami  „tak”  
i  6  głosami  „nie”,  a  członkami  Zarządu  zostali  wybrani:  radny  p.  Z.  Seemann  
z  16  głosami  „tak”  i  8  głosami  „nie”,  radna  p.  J.  Tomaszewska  z  20  głosami  „tak”  
i 3 głosami „nie” oraz radny p. A. Korbica z 17 głosami „tak” i 6 głosami „nie”.
 
Ad. 9 d)

§    Projekt  uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i  Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,  
stanowiący załącznik nr 27 do protokołu.

 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala –  przedstawił  uchwałę  Nr  I/8/2010  w  sprawie  wyboru 
Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego. Uchwała ta stanowi  załącznik nr 28  do 
protokołu.
 
Prezydent Miasta Wodzisław Śl. p. M. Kieca  zabierając głos powiedział, że w imieniu samorządowców 
Powiatu  Wodzisławskiego  chciałby  złożyć  wszystkim  gratulacje  oraz  życzenia,  przede  wszystkim  siły  i 
wytrwałości w realizacji zamierzeń. Wszyscy bowiem przyjęli na siebie bardzo ważną odpowiedzialność za  
kreowanie  polityki,  stawianie  priorytetów  i  prowadzenie  działań  dla  całej  społeczności  Powiatu 
Wodzisławskiego.  Powiedział,  że  wszystkie  gminy  podejmują  publiczne  zobowiązanie  do  pełnej  i  stałej 
współpracy z władzami Powiatu w celu realizacji najważniejszej rzeczy – służby na rzecz mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala pogratulował nowo wybranemu Zarządowi i życzył mu owocnej  
pracy.
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala podziękował także za pracę członkom Komisji Skrutacyjnej.
 
Ad. 10
Nie odnotowano.
 
Ad. 11 a)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  ilości  komisji  powoływanych  przez  Radę  Powiatu  oraz  
określenia  ich  nazw  i  liczby  członków,  stanowiący  załącznik  
nr 29 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala wniósł o zmianę zapisu w projekcie uchwały w § 1 w pkt 4) po 
słowach „Komisja Infrastruktury” dodaje się słowa: „i Ochrony Środowiska”, w pkt 5) po słowach: „Komisja 
Zdrowia” dodaje się słowa: „i Pomocy Społecznej”, w pkt 6) po słowach: „Komisja Oświaty” dodaje się słowa: 
„Kultury  
i Sportu”.
 
Przewodniczący Rady Powiatu  p.  E.  Wala  przeprowadził  głosowanie  nad  powyższym  wnioskiem.  W 
głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  25  radnych,  bez  głosów przeciwnych  i 
wstrzymujących się.
 
Wniosek został przyjęty.
 
Radny p. I. Serwotka powiedział, że uważa, że teraz nazewnictwo Komisji bardziej odzwierciedla zakres ich 
działania.  Zwrócił  uwagę,  że  Rada  została  pozbawiona  komisji,  która  zajmowała  się  sprawami 
gospodarczymi,  promocyjnymi,  wspieraniem  rozwoju  gospodarczego,  współpracy  międzygminnej,  jak 
również europejskiej. Dodał, iż uważa, że liczba Komisji stałych Rady jest za mała, a zakres gospodarczy 
czy promocyjny Powiatu będzie traktowany marginalnie. Wie, że jest możliwe, aby w trakcie trwania kadencji 
dokonać korekt w zakresie działania Komisji, ale już dziś zwraca na to uwagę.
 



Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
ustalenia ilości komisji powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków wraz 
ze  zmianami.  W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych,  1  głos  
wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/9/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  ustalenia  ilości  komisji 
powoływanych  przez  Radę  Powiatu  oraz  określenia  ich  nazw  i  liczby  członków  została  podjęta. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
 
Ad. 11 b)

§        Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu  
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 31 do protokołu. 

 
Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  w  wyniku  błędnie  policzonych  głosów,  złożył  wniosek  o 
reasumpcję głosowania. Przeprowadził głosowanie nad powyższym wnioskiem. W głosowaniu udział wzięło 
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala ponownie przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział 
wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos przeciwny.
Uchwała  Nr  I/10/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania 
Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 32 do protokołu.

Ad. 11 c)
§        Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 33 do protokołu. 
 

Głosów w dyskusji nie było.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 2 głosy wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/11/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania 
Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu.
 
Ad. 11 d)

§        Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji  Infrastruktury Rady Powiatu  
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 35 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  wniósł  autopoprawkę  do  zapisu  w  powyższym  projekcie 
uchwały w preambule po słowach: „Komisji Infrastruktury” dodaje się słowa „i Ochrony Środowiska”, a także 
w § 1 po słowach „Komisja Infrastruktury” dodaje się słowa: „i Ochrony Środowiska”.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 
wraz ze zmianami. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 2 głosy  
wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/12/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała 
ta stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
 
Ad. 11 e)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Zdrowia  
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 37 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  wniósł  autopoprawkę  do  zapisu  w  powyższym  projekcie 



uchwały w preambule po słowach: „Komisji Zdrowia” dodaje się słowa „i Pomocy Społecznej”, a także w § 1 
po słowach „Komisja Zdrowia” dodaje się słowa: „i Pomocy Społecznej”.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz 
ze  zmianami.  W głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  2  głosy 
wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/13/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania 
Komisji  Zdrowia i  Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
 
Ad. 11 f)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Oświaty  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 39 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  wniósł  autopoprawkę  do  zapisu  w  powyższym  projekcie 
uchwały w preambule po słowach: „Komisji Oświaty” dodaje się słowa „Kultury i Sportu”, a także w § 1 po 
słowach „Komisja Oświaty” dodaje się słowa: „Kultury i Sportu”.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze 
zmianami.  W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  23  radnych,  2  głosy 
wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/14/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu.
  
Ad. 11 g)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Komisji  
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 41 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów na  Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Wicestarosta  p.  D.  Prus zgłosił  kandydaturę  radnego p.  J.  Szczęsnego na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radny  p.  G.  Kamiński zgłosił  kandydaturę  radnego  p.  M.  Drosio  na  Wiceprzewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących 
się i przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/15/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  i  
Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego została  podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
 
Ad. 11 h)

§        Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu  
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 43 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego 
Komisji Organizacyjnej.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  zgłosił  kandydaturę  radnego  p.  A.  Krzyżaka  na 
Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział 
wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/16/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego 
Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik 

http://www.powiatwodzislawski.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10016&idmp=105&r=r


nr 44 do protokołu.
 
Ad. 11 i)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 45 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego 
Komisji Budżetu.
 
Radna p.  J.  Chlebik -  Turek zgłosiła  kandydaturę radnego p.  M.  Lorek  na Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/17/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego 
Komisji  Budżetu  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego została  podjęta  jednogłośnie. Uchwała  ta  stanowi 
załącznik nr 46 do protokołu.
 
Ad. 11 j) 

§        Projekt  uchwały w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury Rady Powiatu  
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 47 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  wniósł  autopoprawkę  do  zapisu  w  powyższym  projekcie 
uchwały w preambule po słowach: „Komisji Infrastruktury” dodaje się słowa „i Ochrony Środowiska”, a także 
w § 1 po słowach „Komisja Infrastruktury” dodaje się słowa: „i Ochrony Środowiska”.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
 
Radna p. J. Wojaczek zgłosiła kandydaturę radnej p. K. Smudy na Przewodniczącą Komisji Infrastruktury i 
Ochrony Środowiska, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 
wraz ze  zmianami.  W głosowaniu udział  wzięło  25 radnych.  Za przyjęciem głosowało 25  radnych,  bez 
głosów wstrzymujących się i przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/18/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego 
Komisji  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska Rady  Powiatu  Wodzisławskiego została  podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
 
Ad. 11 k)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia  
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 49 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  wniósł  autopoprawkę  do  zapisu  w  powyższym  projekcie 
uchwały w preambule po słowach: „Komisji Zdrowia” dodaje się słowa „i Pomocy Społecznej”, a także w § 1 
po słowach „Komisja Zdrowia” dodaje się słowa: „i Pomocy Społecznej”.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 
Zgłoszono kandydaturę  radnego  p.  S.  Małeckiego  na  Przewodniczącego Komisji  Zdrowia  i  Pomocy 
Społecznej, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze 
zmianami.  W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  25  radnych,  bez  głosów 
wstrzymujących się i przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/19/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

http://www.powiatwodzislawski.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10016&idmp=105&r=r


 
Ad. 11 l)

§        Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty  Rady  Powiatu  
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 51 do protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  wniósł  autopoprawkę  do  zapisu  w  powyższym  projekcie 
uchwały w preambule po słowach: „Komisji Oświaty” dodaje się słowa „Kultury i Sportu”, a także w § 1 po 
słowach „Komisja Oświaty” dodaje się słowa: „Kultury i Sportu”.

 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na  Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 
Radny p. M. Lorek  zgłosił kandydaturę radnej p. J. Chlebik – Turek na Przewodniczącą Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala  –  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  w  sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze 
zmianami.  W  głosowaniu  udział  wzięło  25  radnych.  Za  przyjęciem głosowało  25  radnych,  bez  głosów 
wstrzymujących się i przeciwnych.
Uchwała  Nr  I/20/2010  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego 
Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego została  podjęta  jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
 
Ad. 12
Nie odnotowano.
 
Ad. 13
Radny p. P. Cybułka zwrócił się do Starosty Powiatu w sprawie dotyczącej zimowego utrzymywania dróg. 
W swojej wypowiedzi powołał się na wątpliwości mieszkańców związane z zakupem soli do sypania dróg 
oraz ewentualnym ogłoszeniem przez Starostę stanu klęski żywiołowej w przypadku silnych opadów śniegu.  
Dodał,  że  nie  może  mieć  miejsca  sytuacja,  w  której  dwugodzinne  opady  śniegu  powodują  paraliż 
komunikacyjny  na  wielu  odcinkach  dróg  powiatowych.  Dbałość  co  najmniej  o  główne  skrzyżowania  i  
podjazdy  powinna  być  konsekwentnie  realizowana.  Jednocześnie  stwierdził,  że  nie  może  być  tak,  że 
włodarze gmin i powiatu zrzucają odpowiedzialność za utrzymywanie dróg nawzajem na siebie.
 
Radny  p.  I.  Serwotka ponownie  poprosił,  aby  spokojnie  pochylić  się  nad  zakresem  działania 
poszczególnych Komisji Rady. Dodał, że można było by wrócić do tej sprawy na kolejnej sesji gdzie będą 
powoływane składy osobowe Komisji.
 
Ad. 14
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala w sprawach bieżących przedstawił: 

-       pismo  Wojewody  Śląskiego  dotyczące  składania  przez  radnych  oświadczeń  majątkowych  w 
związku z rozpoczynającą się kadencją,

-       pismo  proboszcza  Parafii  pw.  WNMP w Wodzisławiu  Śl.  ks.  B.  Płonki  zawierające  życzenia  i 
pozdrowienia dla nowej Rady Powiatu,

-      pismo p. D. Majcherka – członka Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji zawierające życzenia dla 
nowej Rady Powiatu.

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  przekazał także najlepsze życzenia od radnego poprzedniej 
kadencji  p.  K.  Grzywacza  dla  wszystkich  nowo wybranych  radnych,  a  zwłaszcza  dla  radnych  z  Gminy 
Gorzyce.
 
Ad. 15
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 15 20. 
 
  
Protokołowała:
Agnieszka Konior
                                                        Przewodniczący Rady
     
                                                      /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala




