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BRZ.0041-02/10 

Protokół  nr II/10 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 16 grudnia 2010 r. 
 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 16 grudnia 2010  roku o godz. 11.00. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim                       

ul. Pszowska 92a.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy 

obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 23 

radnych. Powiedział równieŜ, Ŝe radny p. Piotr Cybułka poinformował o swojej 

nieobecności ze względu na absencję chorobową.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

W sesji uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych powiatowych i pracownicy  

Starostwa. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał radnych i w ich imieniu, 

wszystkich uczestniczących w sesji gości.  

 
Ad. 2  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował, Ŝe  porządek obrad sesji 

został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad  I sesji Rady Powiatu.  

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od I sesji.   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach : 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego p.  Marka 

Hawla,  

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego p. Barbary 

Magiera. 

7. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Powiatu poprzez podjęcie 

uchwał w następujących sprawach: 

a) ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

b)  ustalenia składu osobowego  Komisji  Organizacyjnej  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 
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c) ustalenia składu osobowego Komisji BudŜetu Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

d)  ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 

e) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 

f) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Wodzisławskiego.  

8. Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:   

a) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 

28.01.2010 r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 r. wraz                            

z załącznikami, 

c) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji  

bezpieczeństwa i porządku,  

d) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego p. Tadeusza Skatuły   

      oraz przyznania  prawa do korzystania z samochodu słuŜbowego.  

 9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia  radnych. 

11. Informacje bieŜące. 

12.  Zamknięcie  obrad II sesji.   

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu przedstawił pismo 

wnioskujące o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie: 

zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/574/2010 z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2010 r. nie 

wygasają  z upływem roku budŜetowego.   

W związku z powyŜszym  Przewodniczący Rady p. E. Wala wprowadził autopoprawkę 

do porządku obrad,  na podstawie której  poszerzony został punkt 8  o podpunkt e) to 

jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały z dnia 10 listopada             

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/574/2010                  

z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które 

w 2010 r. nie wygasają  z upływem roku budŜetowego.   

 

Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie było.  
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Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad  I sesji Rady Powiatu.  

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od I sesji.   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach : 

a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego p.  Marka 

Hawla,  

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego p. Barbary 

Magiera. 

7. Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Powiatu poprzez podjęcie 

uchwał w następujących sprawach: 

a) ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 

b)  ustalenia składu osobowego  Komisji  Organizacyjnej  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 

c) ustalenia składu osobowego Komisji BudŜetu Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

d)  ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 

e) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 

f) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Wodzisławskiego.  

8. Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:   

a) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 

28.01.2010 r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 r. wraz                            

z załącznikami, 

c) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji  

bezpieczeństwa i porządku,  

d) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego p. Tadeusza 

Skatuły    oraz przyznania  prawa do korzystania z samochodu słuŜbowego, 
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e) zmiany uchwały z dnia 10 listopada 2009r.  w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/574/2010 z dnia 10 listopada 2010r.                    

w sprawie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2010 r. nie 

wygasają  z upływem roku budŜetowego.    

 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia  radnych. 

11. Informacje bieŜące. 

10. Zamknięcie  obrad II sesji.   

 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, Ŝe  protokół z poprzedniej sesji  został 

przygotowany i wyłoŜony do wglądu w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 

zgłoszono. Następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu. 

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się  nie było.  

Protokół Nr I/10 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 listopada 2010 r.  

został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła  - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji oraz informację o przetargach. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Informacja o przeprowadzonych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego  stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 

Ad. 5 

P. Ireneusz Serwotka odczytał  treść interpelacji p. Piotra Cybułki w sprawie aktualnej 

sytuacji drogowej w zakresie zimowego utrzymania dróg.  Interpelacja jest załącznikiem 

nr 4 do protokołu.  

Następnie p. Ireneusz Serwotka poruszył następujące  sprawy:  

- komunikacji drogowej na skrzyŜowaniu ulic Kopernika, Witosa i Bogumińskiej                          

w Wodzisławiu Śl., to jest braku odpowiedniej synchronizacji sygnałów świetlnych, co jest 

powodem utrudnień podczas włączania się do ruchu  pojazdów wjeŜdŜających z ulicy 

Kopernika. Cykl włączania światła zielonego jest bardzo krótki, co umoŜliwia wjazd jedynie 

dwóch - trzech samochodów. Zaznaczył,  Ŝe  w ubiegłej kadencji podejmował starania, aby 

sprawę załatwić. 

UwaŜa, iŜ skoro nie moŜna poprawić geometrii skrzyŜowania to wydłuŜenie sygnału 

zielonego światła o 10 sekund zdecydowanie poprawi komunikację w obrębie skrzyŜowania.  
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Zaznaczył, Ŝe w rejonie tym jest targowisko i sklep,  ponadto droga ta jest skrótem od 

ulicy Jastrzębskiej w kierunku centrum Wodzisławia. Zapytał, czy Zarząd Powiatu  

podejmie starania o  zorganizowanie wizji z udziałem zainteresowanych stron oraz  

działania o taką regulację włączania świateł, która pozwoli na sprawniejszą komunikację                

w obrębie skrzyŜowania.  

-  stanu technicznego ulicy Piaskowej będącej skrótem komunikacyjnym do dzielnicy 

Wilchwy.  Przypomniał, Ŝe w czasie powodzi droga ta była najdłuŜej podtopiona, a sytuację 

tę  spowodowało duŜe rozlewisko u zbiegu ulic Syrokomli i Piaskowej. W ubiegłej kadencji 

wskazywano, Ŝe jest to problem samorządu Miasta Wodzisławia, tymczasem zaznaczyć 

naleŜy, iŜ ulica Piaskowa jest droga powiatową. ZagroŜenie kolejnym stanem powodziowym  

wskazuje, iŜ naleŜy zająć się tym problemem i  zapytał, czy Zarząd Powiatu podejmie  

działania, aby zapobiec ewentualnemu zalaniu tego terenu.  

- ruchu komunikacyjnego w obrębie skrzyŜowania ulic Bogumińskiej, Pszowskiej i Wałowej, 

wskazując Ŝe zmiana organizacji ruchu  na ulicy Wałowej spowodowała, Ŝe  wyjazd z ulicy 

Bogumińskiej jest bardzo utrudniony. Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe dojazd na przykład do              

I LO łączy się z objazdem przez centrum Miasta, gdyŜ nie ma innej moŜliwości.  

-  aktualnie istniejącą sytuację zimowego utrzymania dróg uwaŜając, iŜ w temacie tym 

naleŜy podjąć stosowne działania.  

- informacji na temat podziału kompetencji wśród członków Zarządu. 

 

P. Krystyna Smuda – zapytała, co się stało  ze słuŜbami utrzymania porządku na drogach 

powiatowym w okresie zimy. Powiedziała,  Ŝe w poprzedniej kadencji będąc członkiem 

Komisji Infrastruktury była świadkiem licznych pochwał pod adresem PZD – działań                  

w zakresie naleŜytego utrzymanie dróg w okresie zimowym. W latach ubiegłych  drogi były 

odśnieŜane, usuwano błoto pośniegowe. Tym razem sytuacja jest odmienna.  

W roku bieŜącym w trakcie ustalania budŜetu PZD osobiście zaniepokoiła się nikłymi 

nakładami na akcję zimowego utrzymania dróg, lecz otrzymała wówczas odpowiedź, Ŝe 

wszystko jest pod kontrolą. Tymczasem  drogi powiatowe są oblodzone i pokryte błotem 

pośniegowym w przeciwieństwie do dróg w Powiecie Raciborskim,  w którym  do tej pory 

drogi były zaniedbane, zaś w chwili obecnej nawierzchnie  są czarne.  

Poparła treść interpelacji p. P. Cybułki jak i pytań p. I. Serwotki.  

Zapytała, czy sytuacja ulegnie poprawie w tym roku.   

   

Ad.6   

a) Projekt  uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu 

Wodzisławskiego p.  Marka Hawla jest załącznikiem nr  5  do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe w związku z wyborem na 

Burmistrza Miasta Pszowa p. Marek Hawel złoŜył rezygnację z przysługującego mu 

mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego. Pismo jest załącznikiem nr 6 do protokołu.  

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad  projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/21/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego p.  Marka Hawla,  

została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu 

Wodzisławskiego p.  Barbary Magiera jest załącznikiem nr  8  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił treść pisma, jakie p. Barbara 

Magiera złoŜyła do Starosty Powiatu w związku  z wyborem Burmistrz Miasta Radlina, w 

którym jednocześnie złoŜyła rezygnację z przysługującego jej mandatu radnej Powiatu 

Wodzisławskiego. Pismo jest załącznikiem nr 9 do protokołu.  

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww.  sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem 

głosowało 23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/22/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego p.  Barbary Magiera  

została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

W tym momencie o godz. 11:50 Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  ogłosił 10 

minutową przerwę. 

Po wznowieniu obrad  Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
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Ad. 7  

a) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej  Rady 

Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem nr 11  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala podał następujące nazwiska radnych, 

którzy  zadeklarowali wolę członkostwa w Komisji Rewizyjnej :  

P. Barbara Połednik,  

P. Janina Chlebik – Turek,  

P. Teresa Glenc,  

P. Łukasz Krzystała.  

Innych kandydatur  nie podano.  

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/23/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

składu osobowego  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Wodzisławskiego została 

podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji  Organizacyjnej  

Rady Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem nr  13  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił następujące nazwiska radnych, 

którzy  zadeklarowali wolę członkostwa w Komisji Organizacyjnej:  

P. Jadwiga Wojaczek,  

P. Krystyna Smuda,  

P. Piotr Cybułka,  

P. Tadeusz Skatuła,  

P. Roman Juzek,  

P. Dawid Topol,  

P. Grzegorz Kamiński,  

P. Eugeniusz Wala.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
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Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/24/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

składu osobowego  Komisji  Organizacyjnej  Rady Powiatu Wodzisławskiego 

została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji BudŜetu Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, jest załącznikiem nr  15  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił następujące nazwiska radnych, 

którzy  zadeklarowali wolę członkostwa w Komisji BudŜetu:   

P. Dawid Topol,  

P. Dariusz Prus,  

P. Stefania Rodak, 

P. Andrzej Korbica,  

P. Ireneusz Serwotka.   

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu uchwały 

w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 

radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/25/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji BudŜetu Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 

i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury                  

i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, jest załącznikiem nr  17  

do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił następujące nazwiska radnych, 

którzy  zadeklarowali wolę członkostwa w Komisji  Infrastruktury i Ochrony Środowiska:   

P. Dawid Prochasek,  

P. Jadwiga Wojaczek,  

P.  Zbigniew Seemann,  

P.  Piotr Cybułka,  

P.  Teresa Glenc,  

P.  Daniel Jakubczyk.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/26/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

e) Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy 

Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, jest załącznikiem nr 19  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił nazwiska radnych, którzy   

zadeklarowali wolę członkostwa w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej: 

P.  Roman Juzek,  

P.  Dariusz Prus,  

P. Zbigniew Seemann, 

P. Jolanta Tomaszewska, 

P. Andrzej Korbica,  

P. Marian Drosio,  

P. Daniel Jakubczyk.  
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Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/27/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

f) Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury                

i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, jest załącznikiem nr  21  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił następujące nazwiska radnych, 

którzy  zadeklarowali wolę członkostwa w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu: 

P. Dawid Prochasek, 

P. Grzegorz Kamiński, 

P. Jolanta Tomaszewska, 

P. Stefania Rodak,  

P. Barbara Połednik,  

P. Michał Lorek,  

P. Łukasz Krzystała,  

P. Ireneusz Serwotka.   

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem  

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/28/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 



 11

Ad. 8 

 a)  Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                        

i społecznej osób niepełnosprawnych wraz uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 

do protokołu. 

 
Autopoprawkę do projektu uchwały w imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła p. Irena Obiegły 

– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Zmiana zapisów projektu uchwały dotyczyła brzmienia § 1 pkt c)  - wskazaną kwotę             

w projekcie uchwały w wysokości 103.005 zł.  zastępuje się kwotą 99.439 zł., natomiast 

w pkt.d)  kwotę  201 321, 39 zł.  kwotą 204.887,39 zł.  

Zmiana związana jest z wpływem 3.566 zł.  tytułem zwrotu za niewykorzystany udział                

w turnusach rehabilitacyjnych dla 4 osób, które otrzymały dofinansowanie.   

 

Głosów w dyskusji jak równieŜ uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie  

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,  głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr II/29/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych została podjęta i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                       

Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2010 r. wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Autopoprawkę do projektu uchwały w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił p. Mariusz 

Rakowski- Skarbnik Powiatu.   

Zmiana zapisów projektu uchwały dotyczyła wprowadzenia do budŜetu Powiatu kwoty  

113.360 zł.  to jest  środków  pochodzących z kar umownych nałoŜonych na firmę  

wykonującą zadanie  budowy boiska Orlik. Środki te będą przeznaczone na realizacje 

tego zadania.   

 

Radni otrzymali nową wersję projektu uchwały.  
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Głosów w dyskusji jak równieŜ uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr II/30/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010 r. 

w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 r. wraz z załącznikami  

została podjęta i stanowi załącznik nr  26 do protokołu. 

 

 
c) Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego 

do składu komisji bezpieczeństwa i porządku wraz uzasadnieniem stanowi 

załącznik nr 27  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe Rada Powiatu jest 

zobowiązana do delegowania w skład komisji dwóch radnych. Dotychczasowi jej 

członkowie – przedstawiciele Rady Powiatu w związku z zakończeniem III kadencji nie 

mogą pełnić swojej funkcji.  

Następnie Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił propozycję uzupełnienia składu  

osobowego komisji podając kandydatury :  

P. Adama KrzyŜaka,  

P. Grzegorza Kamińskiego.  

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Innych propozycji nie było.  

 
Głosów w dyskusji jak równieŜ uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 

22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/31/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie delegowania 

dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji  bezpieczeństwa                 

i porządku, została podjęta i stanowi załącznik nr 28  do protokołu. 
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d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu 

Wodzisławskiego p. Tadeusza Skatuły oraz przyznania  prawa do korzystania                     

z samochodu słuŜbowego, wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do 

protokołu. 

 
Głosów w dyskusji jak równieŜ uwag do projektu uchwały nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie.  

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 16 radnych,  głosów 

przeciwnych nie było, 5 radnych  wstrzymało się od głosu.   

W głosowaniu nie brali udziału p. T. Skatuła oraz p. I. Serwotka.  

 
Uchwała Nr II/32/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego p. Tadeusza Skatuły  

oraz przyznania  prawa do korzystania z samochodu słuŜbowego została podjęta  

i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 
 

e) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 listopada 2009r.  w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/574/2010 z dnia 10 

listopada 2010r. w sprawie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 

2010 r. nie wygasają  z upływem roku budŜetowego jest załącznikiem nr  31  do 

protokołu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.   

 

Zarząd  Powiatu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr II/33/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  zmiany 

uchwały z dnia 10 listopada 2009r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Nr LIII/574/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie 

wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2010 r. nie wygasają                   

z upływem roku budŜetowego została podjęta i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Ad.9 
 
W punkcie tym zabrał głos Starosta Powiatu p. Tadeusz  Skatuła, który odpowiedział 

na zapytania radnych.  

W odpowiedzi na pytanie p. Ireneusza Serwotki zawiązane z organizacją ruchu w obrębie 

skrzyŜowania ulic: Kopernika , Witosa i Bogumińskiej  powiedział, Ŝe temat był poruszany 

niejednokrotnie na sesjach w poprzedniej kadencji. Dwukrotnie Zarząd skierował  pisma 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która przyjęła uwagi  po czym 

dokonano wizji terenie.  Z udzielonej przez GDDKiA odpowiedzi  moŜna było wnioskować, 

Ŝe podobnych skrzyŜowań w kraju  jest wiele i niewłaściwe uregulowanie dot. płynności 

ruchu  jest normalnym stanem, jeśli uwzględnia się wytyczne Dyrektora Generalnej 

Dyrekcji, na podstawie których zielone światło powinno  być przewidziane w pierwszej 

kolejności dla ruchu tranzytowego i stąd teŜ nie moŜna niczego  zmienić, co usprawniłoby  

łatwiejszy wjazd z ul. Kopernika. Zmiana istniejącej sygnalizacji wiązałaby się ze zmianą 

systemu projektowego świateł, związanego równieŜ z funkcjonowaniem skrzyŜowania                 

z ul. Pszowską. Z tego teŜ względu  sytuacja  nie uległa zmianie pomimo podejmowanych 

starań. Prośba  zostanie ponowiona,  lecz moŜna przypuszczać, Ŝe odpowiedź będzie  

negatywna.   

W sprawie sytuacji w obrębie ulic Kopernika i  Piaskowej powiedział, Ŝe Miasto  

Wodzisław Śl. odstąpiło od wykonania systemu odwadniającego i droga w czasie 

wezbrania wód była zalana. Zarząd Powiatu podejmował działania w tym zakresie, 

skierowano pisma do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. W ostatniej odpowiedzi 

poinformowano, iŜ jest juŜ projekt odwodnienia jednakŜe jego realizację przełoŜono na 

termin późniejszy ze względu na brak środków finansowych. Zarząd Powiatu ponownie 

zwróci  się do Prezydenta Miasta, argumentując  powyŜsze koniecznością wykonania 

odwodnienia ze względu na  moŜliwość wystąpienia  wysokich stanów wód. 

W kwestii organizacji ruchu  w obrębie ulic  Wałowa, Bogumińska i Pszowska powiedział 

Ŝe obowiązująca  organizacja ruchu została wprowadzona na wniosek Prezydenta Miasta. 

Uzasadnieniem było to, iŜ  niemoŜliwe jest wprowadzenia dwukierunkowego ruchu na 

ulicy Wałowej, zaś na względzie naleŜy mieć  bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do 

Szkoły nr 1, które przy takim rozwiązaniu komunikacyjnym mogą bezpiecznie wychodzić 

na chodnik. Ponadto ulicę zamierzano wykorzystać na miejsca parkingowe.                      

Za rozwiązaniem takim przemawiało umoŜliwienie sprawniejszego ruchu wokół  PKS-u.  

PowyŜsze argumenty zostały uwzględnione  i dokonano zmian organizacji ruchu.  Trudno 

jest znaleźć inne argumenty, które mogłyby przesądzić o zmianie obecnej organizacji, 

skoro decyzja zapadła przy uwzględnieniu ww. przesłanek przedstawionych przez Urząd 

Miasta.  
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Przedmiotowe skrzyŜowanie jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich, do którego moŜna 

wnosić o zmiany. O problemach poinformowany zostanie Urząd Miasta.  

W sprawie podziału kompetencji poszczególnych członków Zarządu Powiatu Starosta 

odpowiedział, Ŝe na najbliŜszej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, w którym  schemat 

organizacyjny zawierać będzie informacje na temat kompetencji  poszczególnych 

członków Zarządu.  

Proponuje się  następujący podział kompetencji :  

Skarbnik Powiatu – odpowiedzialny za funkcjonowanie  Wydziału Finansowo -  

BudŜetowego,  

Sekretarz Powiatu - Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, Biura Informatyki, 

Biura Rady i Zarządu, 

Członek Zarządu – Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Infrastruktury Technicznej  

oraz  jednostek pomocy społecznej,  

Wicestarosta -  Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej, Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz jednostek 

organizacyjnych -  PZD , SPZOZ-ów i  PUP, 

Starosta – Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, Biura Kultury, Kultury Fizycznej                     

i Turystyki, Wydziału Oświaty, Biura Prawnego, Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego,  

Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych i Wydziału Obywatelskiego, Wydziału Geodezji  

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  słuŜby BHP oraz  PCZK, PINB. 

Następnie Starosta odniósł się do sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.  

Powiedział, Ŝe w ostatnich  dwóch dniach zwiększona ilość opadów śniegu przysporzyła 

wiele problemów nie tylko Powiatowi Wodzisławskiemu. Przyznał, Ŝe drogi będące              

w gestii sąsiednich powiatów były w lepszym stanie, lecz dotyczyło to dróg wojewódzkich 

i krajowych. W sprawie złego stanu  ulicy Pszowskiej monitowano do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Przypuszczać naleŜy, iŜ stan utrzymania jest zaleŜny od firm, które 

wykonują czynności   w danym rejonie.  

Starosta poinformował, Ŝe na ten czas na drogach pracuje 6 płuŜnych piaskarko - 

solarek.  Powiat obsługuje 7 rejonów dróg, z czego 2 rejony utrzymywane są przez PZD,  

a pozostałe przez firmy wyłonione w drodze przetargu.  

Podkreślił, iŜ wszystkie drogi były przejezdne, lecz nie spełniały oczekiwań jej 

uŜytkowników.  

Stwierdził, Ŝe brak systematycznej dostawy soli dotknął wszystkich zarządzających  

drogami, chociaŜ inni mieli więcej zapasów. W chwili obecnej na stanie jest około 10 ton 

soli, 20 ton mieszanki soli z piaskiem. W wyniku ciągłych interwencji w dniu 

poprzedzającym sesję dostarczono 30 ton soli workowanej  do produkcji solanki, co 
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umoŜliwia wyprodukowanie kilku tysięcy litrów mieszanki. Solanka ta pozwoliła na 

doprowadzenie skrzyŜowań, rond do stanu umoŜliwiającego bezpieczny ruch.  

Otrzymano zapewnienie, Ŝe  kolejny transport soli  zostanie dostarczony pod koniec 

tygodnia, a następne w przyszłym tygodniu.  

Starosta stwierdził, Ŝe nikogo nie satysfakcjonuje informacja, Ŝe spisana jest umowa na 

dostawę  soli, w której  obowiązują   terminy określające jej dostarczenie soli w ciągu 3 

dni, zaś w  przypadku niedotrzymania terminu następuje  obciąŜanie dodatkowymi 

kosztami  za nie wywiązanie się z umowy.  Umowa określa, Ŝe jeśli dostawca nie 

dotrzymuje terminu, wówczas na jego koszt moŜna dokonać zakupu soli  od innego 

producenta.  Okazuje się jednak, Ŝe w najbliŜszym rejonie nie ma soli. Firmy największe 

obsługujące nasze powiaty sprowadzają sól spoza granicy kraju. Zamówienie ze strony 

naszego Powiatu zostało złoŜone na ponad 1000 ton soli, na ten czas otrzymano 500 ton, 

a koszty związane z  akcją  zima to prawie 400  tys. zł. 

Starosta stwierdził, Ŝe jesteśmy bezsilni w kwestii dostaw soli. Do dyspozycji jest 

wystarczająca ilość piasku, który w najgorszej sytuacji moŜna stosować, natomiast 

efektu nie osiąga się bowiem przy temperatury  poniŜej -16 stopni zarówno sól jak             

i piasek nie spełniają swojej roli.  

Dodał, Ŝe na ten czas sytuacja na drogach jest lepsza i wyraził nadzieję, Ŝe ulegnie 

dalszej poprawie.  

 

Ad. 10 

P. I. Serwotka – w nawiązaniu do treści odpowiedzi  Starosty Powiatu powiedział, Ŝe  

cieszy się, Ŝe zgłaszane przez niego sprawy spotkały się ze zrozumieniem.  

W sprawie zalewiska na ulicy Piaskowej stwierdził, Ŝe  jeśli ponownie nastąpi zalanie tego 

terenu naleŜy skorzystać z konsekwencji prawnych wobec osób nie wywiązujących się ze 

złoŜonych obietnic i  istniejącego zagroŜenia. 

W sprawie zmiany organizacji ruchu  na Wałowej powiedział, Ŝe ma nadzieję, iŜ znajdzie  

sprzymierzeńców w Radzie Powiatu, aby po odpowiednim okresie obowiązywania zmian 

ocenić  efekty, czy załoŜenia się sprawdziły, czy zmiana  poprawiła układ komunikacyjny, 

czy teŜ załoŜenia były błędne. Podkreślił, Ŝe w takim przypadku trzeba umieć przyznać się 

do błędu i wycofać z niewłaściwych decyzji.  

 

Ad. 11  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował radnych o upływającym 

terminie złoŜenia oświadczeń majątkowych. Przedstawił pisma adresowane do Dyrektorów 

SPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach dot. przekazania Wojewodzie Śląskiemu 

informacji, czy świadczone usługi medyczne są zgodne z zapisami rejestrowymi.   
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Poinformował, Ŝe dyŜury Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady pełnione będą                  

w kaŜdy  wtorek w godzinach  14:30- 15:00  

 

Starosta Powiatu p. Tadeusz  Skatuła złoŜył radnym i wszystkim uczestniczącym                       

w sesji Ŝyczenia świąteczno – noworoczne.  

 

Ad. 12 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

zamknął obrady II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 12.35.  

 

Protokółowała       Przewodniczący Rady 

Krystyna Kuczera 

            Eugeniusz Wala 

 
 


