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BRZ.0002.1.2011 
 

Protokół nr IV/11  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 24 lutego 2011 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 24 lutego 2011 roku o godz. 12 00. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu 
Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy 
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 25 radnych. Lista 
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady 
Powiatu poinformował, że obaj Wiceprzewodniczący Rady są nieobecni na sesji, 
ze względu na ich uczestnictwo w spotkaniu przewodniczących rad gmin  
i powiatów organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Spotkanie to 
połączone jest ze szkoleniem. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że porządek obrad 
sesji został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się 
następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu. 
4. Rozpatrzenie skargi p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej z dnia 10 stycznia 2011 roku 
na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

5. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Gorzyce p. Piotra Oślizło z dnia  
3 lutego 2011 roku dotyczącego zwolnienia z opłat za wydanie nowego 
dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy dla mieszkańców 
Gminy Gorzyce obowiązanym do ubiegania się o wydanie nowych 
dokumentów z uwagi na zmianę stanu faktycznego w zakresie adresu 
właściciela lub posiadacza pojazdu oraz adresu kierowcy, spowodowanych 
zmianami administracyjnymi polegającymi na nadaniu nowych nazw 
drogom położonym na terenie Gminy Gorzyce. 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od III sesji. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2010 rok: 

a) Powiatowego Zarządu Dróg, 
b) Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych, 
b) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich z siedzibą w Warszawie, 
c) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa 
własności budynku na niej posadowionego na podstawie umowy 
sprzedaży zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Na Życie 
S.A. w Warszawie, 
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d) wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Wodzisławiu 
Śląskim, ulica Szkolna 1 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 1 i jej likwidacji, 

e) nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia PERŁA  
w Wodzisławiu Śląskim, 

f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/3/2011 z dnia 
27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. 
wraz z załącznikami. 

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski. 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12.Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Informacje bieżące. 
14. Zamknięcie obrad IV sesji. 

 
Radni nie wnieśli uwag i wniosków do porządku obrad, zatem Przewodniczący 

Rady przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad. 3  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż protokół został 
przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia 
głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 23 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, bez głosów 
przeciwnych. 
 
Protokół Nr III/11 z obrad III sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
27 stycznia 2011 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 

• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej) z dnia 10 stycznia 2011 roku na działalność kierownika 
powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Gorzycach, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie wystąpiła Komisja Organizacyjna. 
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala dodał, że zaprosił na sesję  
p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej ale wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 
przysłała w jej imieniu usprawiedliwienie, w którym informuje, że nie może być 
obecna ze względu na to, iż została wezwana do innego organu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. dane niepodlegające udostępnieniu 
- art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
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z dnia 10 stycznia 2011 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr IV/50/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                     
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej z dnia 10 stycznia 
2011 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 5 

� Projekt uchwały w sprawie odmowy zwolnienia od opłat za wydanie 
nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz nowego prawa jazdy dla 
mieszkańców Gminy Gorzyce w związku ze zmianą stanu faktycznego  
w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz adresu 
kierowcy, spowodowaną zmianami administracyjnymi polegającymi na 
nadaniu nowych nazw drogom położonym na terenie Gminy Gorzyce, 
stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie wystąpiła Komisja Organizacyjna. 
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu oraz przez Zarząd Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala dodał, że zaprosił na sesję  
Wójta Gminy Gorzyce p. P. Oślizło. Pan Wójt poinformował, że nie będzie obecny. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Gorzyce  
p. Piotra Oślizło z dnia 3 lutego 2011 roku dotyczącego zwolnienia z opłat za 
wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy dla 
mieszkańców Gminy Gorzyce obowiązanym do ubiegania się o wydanie nowych 
dokumentów z uwagi na zmianę stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela 
lub posiadacza pojazdu oraz adresu kierowcy, spowodowanych zmianami 
administracyjnymi polegającymi na nadaniu nowych nazw drogom położonym na 
terenie Gminy Gorzyce. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 19 radnych, 3 głosowało przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
Uchwała Nr IV/51/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
odmowy zwolnienia od płaty za wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego pojazdu oraz nowego prawa jazdy dla mieszkańców 
Gminy Gorzyce w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie 
adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz adresu kierowcy, 
spowodowaną zmianami administracyjnymi polegającymi na nadaniu 
nowych nazw drogom położonym na terenie Gminy Gorzyce została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, które stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. Dodatkowo doprecyzował pkt 2 b) z porządku obrad posiedzenia 
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Zarządu z dnia 2 lutego br. dotyczący zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego w roku 2011. Starosta Powiatu p. T. Skatuła dodał, że środki 
te mają być przeznaczone na przebudowę ciągu drogowego usprawniającego 
dojazd do strefy przemysłowej w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933, na 
usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz 
Gminy Godów z autostradą A1, jak również na przebudowę drogi powiatowej  
nr 5024S – ul. Traugutta w Pszowie. Natomiast odnośnie pkt 3 posiedzenia 
Zarządu z dnia 9 lutego br. dotyczącego rozpatrzenia prośby o zwiększenie 
budżetu Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach powiedział, że w 2008 roku była 
prowadzona na terenie DPS inwestycja polegająca na termomodernizacji 
budynków DPS. Starosta Powiatu p. T. Skatuła dodał, że postępowanie 
przetargowe wygrała firma „SZMUSZ”, która podpisała umowę, zobowiązując się 
do wykonania zadania w terminie do 08.01.2009 roku, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Niestety firma nie wykonała zadania w terminie, odbiór 
końcowy nastąpił 13.05.2009 roku i zgodnie z zapisami umowy zostały z tego 
tytułu naliczone kary umowne na kwotę 554 015 zł. Firma „SZMUSZ” zwróciła się 
do Zarządu Powiatu z prośbą o anulowanie kar, ale ten nie wyraził na to zgody  
i skierował sprawę do sądu. Przedstawiciel firmy „SZMUSZ” nie przyjął propozycji 
ugody. Jednak, aby doszło do rozprawy sądowej należy uiścić opłatę sądową  
w wysokości 5% dochodzonych należności, co daje kwotę 27 700, 75 zł. Środków 
takich w planie finansowym DPS - u na 2011 roku nie ma, ani być nie może, 
gdyż budżet tej jednostki składa się głównie ze składników pochodzących  
z odpłatności za pobyt podopiecznych i dotacji. Opłata sądowa nie może więc 
zostać pokryta z tych funduszy. DPS wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą  
o zwiększenie jego budżetu o tę wartość. Starosta Powiatu p. T. Skatuła 
powiedział, że Zarząd w wyniku przeprowadzonej dyskusji i po wysłuchaniu opinii 
radcy prawnego postanowił nie zwiększać budżetu Domu Pomocy Społecznej  
o środki konieczne do wniesienia opłaty sądowej, jednocześnie proponując, aby 
wystąpił on do sądu ograniczając wysokość pozwu do 10 000 zł., dzięki czemu 
opłata sądowa wyniesie tylko 500 zł. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił także informację na temat 
przetargów i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radny p. I. Serwotka zapytał, o jakie środki finansowe wystąpiła do Zarządu 
Powiatu Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach p. B. Capek, aby 
szpitale w miarę prawidłowo funkcjonowały. Zaproponował także, aby nie 
odczytywać sprawozdania Starosty, które wszyscy radni otrzymali na piśmie. 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba p. Starosta mógłby uzupełnić konkretny punkt 
sprawozdania o dodatkowe informacje. P. I. Serwotka nawiązał także do 
posiedzenia Zarządu z dnia 9 lutego br., do pkt 7 h) oraz 7 i) dotyczących 
podjęcia uchwał Zarządu w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji inwentaryzacyjnej mienia 
przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Wodzisławskiemu oraz 
wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do przejmowania 
mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Wodzisławskiego. Zwrócił też uwagę, 
aby podawać z imienia i z nazwiska przedstawicieli wybranych do prac w tych 
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komisjach. Przypomniał także sprawy poruszane przez niego na sesji w miesiącu 
grudniu, a mianowicie do zalewania drogi powiatowej, czyli ulicy Piaskowej  
w Wodzisławiu Śl., zmiany cyklu świetlnego na skrzyżowaniu ulic Kopernika  
i Bogumińskiej oraz ewentualnej reorganizacji ruchu na ulicy Księżnej Konstancji, 
Bogumińskiej, Pszowskiej w Wodzisławiu Śl. Dodał, że częściowo odpowiedzi 
zostały udzielone, ale wciąż nie są one kompletne i satysfakcjonujące. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że Rada będzie miała 
mało czasu na zapoznanie się z materiałem zawartym w sprawozdaniu Zarządu, 
jeżeli otrzyma je tuż przed sesją. Stąd p. Starosta odczytuje sprawozdanie,  
a materiał na piśmie jest materiałem pomocniczym. Dodał, że z doświadczenia 
poprzedniej kadencji wie, iż radni chcieli, aby p. Starosta odczytywał 
sprawozdanie, po to, by mieli możliwość w odpowiednim punkcie zadać pytanie. 
Jeśli Rada życzy sobie, aby tego nie robić, to tak się stanie, więc oczekuje 
poparcia tego wniosku. 
 
Radny p. P. Cybułka przedstawił interpelację w sprawie pilnego  
i zdecydowanego działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu 
ulicy Rydułtowskiej Radlinie. Interpelacja ta stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Radny p. P. Cybułka zwrócił się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  
z następującymi pytaniami dotyczącymi planowanego remontu i przebudowy 
drogi DK 78 (ul. Wodzisławskiej – na odcinku od granicy Rybnika z Radlinem do 
Ronda Północnoirlandzkiego w Rybniku, na długości 3,98 km): 

1) czy zostały podjęte już rozmowy z władzami Miasta Rybnika odnośnie 
utrudnień w ruchu drogowym podczas planowanego remontu, 

2) czy w okresie prac remontowych część ruchu będzie skierowana przez 
centrum Radlina. Jeśli tak, to czy Zarząd Powiatu wystąpił o partycypację 
w kosztach utrzymania dróg powiatowych do Miasta Rybnika w związku ze 
znacznym zwiększeniem natężenia ruchu w okresie prac remontowych na 
DK 78, 

3) czy Wydział Komunikacji ma już przygotowane założenia logistyczne 
odnośnie organizacji ruchu w okresie remontu tej drogi. 

 
Radny p. G. Kamiński odnosząc się do posiedzenia Zarządu z dnia 2 lutego 
2011 r., do pkt 2 b i 2 c porządku obrad, dotyczących zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu w wysokości 5 013 615 zł przeznaczonego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w roku 
2011, powstałego w związku z realizacją inwestycji na drogach powiatowych oraz 
zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w wysokości 3 241 000 zł na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji drogowych finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, poprosił o doprecyzowanie  
i rozszerzenie informacji w tym temacie. 
 
Ad. 8 a) 

� Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2010 rok, 
stanowiące załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną, przez Komisję 
Budżetu oraz przez Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
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Głosów w dyskusji nie było. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, że Rada przyjęła 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2010 rok. 
 
Ad. 8 b) 

� Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną, przez Komisję 
Budżetu oraz przez Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, że Rada przyjęła 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami 
za 2010 rok. 
 
Ad. 9 a) 

� Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu 
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
autostrad płatnych, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie wystąpiła Komisja Infrastruktury  
i Ochrony Środowiska. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisję Organizacyjną oraz przez Zarząd Powiatu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu 
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
autostrad płatnych. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr IV/52/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 9 b) 

� Projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie 
Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie, stanowiący 
załącznik nr 13 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne 
Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu udział wzięło 
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24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących 
się i przeciwnych. 
Uchwała Nr IV/53/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 
Polskich z siedzibą w Warszawie została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 9 c) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 
Wodzisławski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 
oraz prawa własności budynku na niej posadowionego na podstawie 
umowy sprzedaży zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Na 
Życie S.A. w Warszawie, stanowiący załącznik nr 15 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. I. Porembska  
w imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła autopoprawkę do powyższego projektu 
uchwały, polegającą na dodaniu w § 1 po słowach: „na podstawie umowy 
sprzedaży zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Na Życie S.A.  
w Warszawie”, słów: „za kwotę nie wyższą niż 600 000 złotych”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do radnych  
o naniesienie poprawki. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały wraz z naniesioną poprawką w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku na niej posadowionego 
na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
Na Życie S.A. w Warszawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 22 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, bez głosów 
przeciwnych. 
Uchwała Nr IV/54/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa 
własności budynku na niej posadowionego na podstawie umowy 
sprzedaży zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Na Życie S.A. 
w Warszawie została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
Ad. 9 d) 

� Projekt uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum 
Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 1 z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 
1 i jej likwidacji, stanowiący załącznik nr 17 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane  
w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 1 z Zespołu Szkół Ekonomicznych  
im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 1 i jej likwidacji.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych,  
1 wstrzymał się od głosu, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr IV/55/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Wodzisławiu 
Śląskim, ulica Szkolna 1 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Wodzisławiu Śląskim, ulica Szkolna 1 i jej likwidacji została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 9 e) 

� Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi 
Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 19 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz 
przez Komisję Organizacyjną. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia 
PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr IV/56/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia PERŁA  
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 9 f) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami, stanowiący załącznik  

nr 21 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, przez 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
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na 2011 r. wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr IV/57/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 
27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. 
wraz z załącznikami została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 10 

� Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu.  

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, że Rada przyjęła 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski, które zostało złożone Radzie Powiatu w ustawowym terminie. 
 
Ad. 11 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odpowiadając na pytanie radnego  
p. G. Kamińskiego w sprawie kredytów powiedział, że dotyczą one inwestycji 
związanych z przebudową ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref 
przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążających DW 933. Na rok 2011 
przypada kwota 2 mln 570 760 tys. zł. Usprawnienie połączenia 
komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów to kwota 
722 tys.155 zł oraz przebudowa drogi powiatowej – ulicy Traugutta w Pszowie, to 
kwota 1 mln 720 tys. 700 zł. Dodał, że ta inwestycja dojdzie do skutku jeśli 
Powiat znajdzie się na liście tych, którzy będą mogli realizować ten program. Póki 
co, Powiat znajduje się na liście rezerwowej.  
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odnosząc się do pytań radnego p. I. Serwotki 
powiedział, że przy następnym sprawozdaniu Zarządu, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, w sprawach dotyczących Rady i radnych będą wskazywane imiona  
i nazwiska. Jeśli chodzi o te konkretne uchwały, to do składu komisji 
inwentaryzacyjnej mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi 
Wodzisławskiemu wyznaczono p. Dariusza Prusa oraz p. Jolantę Tomaszewską. 
Natomiast jeśli chodzi o wyznaczenie przedstawicieli Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego do przejmowania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu 
Wodzisławskiego wyznaczono Starostę Powiatu i p. Zbigniewa Seemanna.  
W sprawie SP ZOZ powiedział, że sytuacja jest bardzo trudna.  
P. Dyrektor chciałaby każdą kwotę, którą przeznaczyłby na szpitale Zarząd, ale 
póki co nie występowała ona w sposób jednoznaczny z wnioskiem o przyznanie 
środków finansowych, z tego względu, iż warto poczekać na ostateczną ustawę  
o działalności leczniczej, która ma zastąpić w przyszłości dotychczasową ustawę 
o zakładach opieki zdrowotnej. Jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to bez względu 
na rodzaj podjętych decyzji przez Zarząd, Powiat i tak będzie zobowiązany 
pokryć zobowiązania z roku 2010. Starosta Powiatu p. T. Skatuła 
odpowiadając na pytanie w zakresie organizacji ruchu drogowego powiedział, że 
zostało wysłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo, ale 
nie uzyskano jeszcze na nie żadnej odpowiedzi. Jeśli chodzi o organizację 
lewoskrętu z ulicy Radlińskiej na Wałową, zostały przeprowadzone rozmowy  
z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śl. p. Mieczysławem Kiecą. Jego odpowiedź 
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brzmi, że jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i musi być uzgodnione  
z Wojewódzkim Oddziałem GDDKiA. Póki co, p. Prezydent nie chce podejmować 
żadnych działań w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Piaskową, to  
z odpowiedzi p. Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. wynika, iż jest opracowany 
projekt techniczny i kosztorysowy. Koszty, które z tego wynikają to prawie 2 mln 
628 tys. 255 zł. Na dzień dzisiejszy Miasta na nie nie stać. Obciążenie budżetu  
w takiej kwocie jest niemożliwe. W zakresie ewentualnych szkód na drodze 
powiatowej Miasto proponuje współuczestnictwo w remoncie drogi we współpracy 
organizacyjnej i finansowej ze strony zarządcy drogi oraz Powiatowego Zarządu 
Dróg. Uzgodniono, że Powiat podejmie się naprawy uszkodzonego odcinka 
nawierzchni drogi na długości 50 m, mając na uwadze sytuację zalewania jej 
wodą na wysokość 80 cm. Ten odcinek drogi zostałby podniesiony o ok. 10 - 15 
cm oraz wymieniono by jednocześnie nawierzchnię. Starosta Powiatu  
p. T. Skatuła dodał, że po przedstawieniu ostatecznego kosztorysu, okaże się na 
ile Miasto Wodzisław Śl. będzie chciało uczestniczyć w kosztach. P. Prezydent 
określił, iż podejmie takie działania, aby tymczasowo podjąć kroki umożliwiające 
odprowadzenie nadmiaru wody, która powoduje przelewanie się jej na drogę, 
przed ewentualnym zrealizowaniem projektu w przyszłości. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że odpowiedzi na 
interpelację oraz zapytania Radnego p. P. Cybułki zostaną udzielone przez Zarząd 
Powiatu w statutowym terminie. 
 
Ad. 12 
Radny p. I. Serwotka powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu 
p. Wicestarosta twierdził, że koncepcja podnoszenia drogi (ul. Piaskowej) nie 
będzie realizowana. P. I. Serwotka dodał, że na tym terenie zostały zakłócone 
stosunki wodne, m.in. zalewane są piwnice domów mieszkalnych. Jeżeli zostanie 
usypana wyższa grobla, to wody będzie jeszcze więcej. Dopóki ktoś nie zajmie 
się tym zalewiskiem, to zostanie uratowana tylko droga, a mieszkańcy będą 
pogrążeni. Poprosił o bardzo roztropne działania w tym temacie. Tym bardziej, że 
już wpływały skargi mieszkańców, że mają oni zalewane posesje oraz piwnice  
w domach, ponieważ zdecydowanie podniósł się poziom wody. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że 
takie zagrożenie istnieje. Ale jest to droga powiatowa, więc w pierwszej 
kolejności, jeżeli według p. Prezydenta nie da się zrealizować opracowanej 
dokumentacji, która by rozwiązała problem, Starosta musi zadbać przynajmniej  
o drogę, tak aby istniała możliwość jej przejazdu. Dodał, że p. Prezydent  
M. Kieca powiedział, że na bieżąco, systematycznie będzie odpompowywał wodę, 
póki nie rozpocznie realizacji inwestycji. 
 
Radna p. B. Połednik podziękowała Zarządowi Powiatu za wsparcie akcji 
ochrony drzew na ul. Olszyny w Wodzisławiu Śl. – Kokoszycach. Zaapelowała 
jednocześnie o większą roztropność w dalszym planowaniu inwestycji drogowych 
związanych z ich wycinką. 
 
Radny p. Ł. Krzystała zaprosił radnych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych nt.: „Dziecko w świecie… Wokół 
pedagogiki współbycia. Jubileusz 15 – lecia serii wydawniczej „Nauczyciele – 
Nauczycielom”, która odbędzie się w dniach 23 – 24 maja 2011 roku  
w Cieszynie. 
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Ad. 13 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych: 

� z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2011 roku oraz  
z terminem kolejnej sesji, 

� z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji. Informacja ta stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu, 

� z pismem w sprawie utworzenia „Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
RP Powiatu Wodzisławskiego”, 

� z pismem w sprawie utworzenia Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, 
� z pismami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie 

konkursów na stanowiska ordynatorskie w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. oraz 
z odpowiedziami na nie Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl., 

� z pismem Starosty Wodzisławskiego informującym o podjęciu przez Radę 
Społeczną ZOZ w Rydułtowach w dniu 11 lutego 2011 roku Uchwały  
Nr 7/2011 w sprawie wydania opinii dotyczącej zakupu nowego sprzętu 
medycznego w postaci dwóch respiratorów dla potrzeb Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez SP ZOZ pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, 

� z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
Nr 4100/II/16/2011 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu Powiatu Wodzisławskiego, wynikającej z planowanych  
i zaciągniętych zobowiązań oraz Nr 4100/II/17/2011 w sprawie opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.992.091 zł, 
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Powiatu 
Wodzisławskiego, 

� z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
dostępności w Biuletynie Informacji Publicznej wystąpienia pokontrolnego, 

� z pismem Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Wodzisławskiego dotyczącym zajęcia stanowiska przez Komisję w sprawie 
pisma p. Huberta Brachmana z dnia 26 stycznia 2011 roku i propozycją 
odpowiedzi w imieniu Rady Powiatu, 

� ze szkoleniem organizowanym dla członków Komisji Rewizyjnej, 
� z informacją na temat „XII Turnieju Samorządowców w Piłce Siatkowej  

o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”. 
Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 14 15.  
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 


