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Protokół  nr V/11 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 31 marca 2011 r. 
 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 31 marca  2011 roku o godz. 12.00. 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, swoje spóźnienie na obrady zgłosił p. Ireneusz Serwotka. W trakcie obrad liczba 

uczestniczących radnych wzrosła do 27. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 

do protokołu.  

W sesji uczestniczyli kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych i pracownicy  

Starostwa. Wśród nich byli obecni  kierownicy jednostek pomocy społecznej :  

P. Irena Obiegły – Dyrektor PCPR, P. Ryszard Paweł Nawrocki – Dyrektor DPS,                      

P. Joanna Kasandra - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego,                  

P. Wojciech Niemiec – p.o  Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka i Dyrektor Zakładu 

Usług Pralniczych ( pełniący funkcję w roku 2010), P. Renata Hernik - Dyrektor 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA, P. Celina Uherek – Biernat - Dyrektor 

Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,                     

P. Andrzej Pałka -  Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek                 

w Wodzisławiu Śl. P. Jarosław Michalczuk - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej,                     

S. Zuzanna Modelska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności BoŜej, P. Wojciech Niemiec -  Dyrektor Zakładu Usług Pralniczych ( pełniący 

funkcję w roku 2010).   

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

osoby uczestniczące w sesji.  

 

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

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
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6. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania  

      osób niepełnosprawnych: 

a) sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok 

wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

     b)  sprawozdanie z działalności za rok 2010 Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu  

           Usług Pralniczych. 

7.   Przedstawienie sprawozdania  i  informacji z wykonania: 

    a)  uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze  2010 r., 

    b)  uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego,  

    c)  uchwały Nr XV/161/2000 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 III/38/2011 z dnia 

27.01.2011 r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz                  

z załącznikami,  

c) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji  

      bezpieczeństwa i porządku,  

d) ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu  

     Wodzisławskiego. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia  radnych. 

11. Informacje bieŜące. 

12. Zamknięcie  obrad V sesji.  

 
 

Ad. 2 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.  

 

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 Przewodniczący Rady p. E. Wala przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

protokołu. 

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się  nie było.  
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Protokół Nr IV/11 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                     

24 marca  2011 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. Krystyna Smuda – przedstawiła interpelację w sprawie udzielania zezwoleń na 

lokalizację anten telefonii komórkowej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

Interpelacja jest załącznikiem nr 4 do protokołu.  

 

P. Jarosław Szczęsny – przedstawił interpelację  w sprawie anten telefonii komórkowej.  

Zgodnie z § 25 ust.3 Statutu Powiatu Wodzisławskiego interpelacje składa się pisemnie 

Przewodniczącemu Rady Powiatu, który bez zbędnej zwłoki kieruje je do adresata.  

Radny p. Jarosław Szczęsny złoŜył interpelacje na piśmie w dniu 13 kwietnia 2011r.  

Interpelacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala  powiedział, Ŝe temat telefonii komórkowej                        

i usytuowania masztów na terenie gmin Gorzyce i Lubomia budzi  zainteresowanie wśród 

wszystkich radnych, stąd udzielił głosu Staroście Powiatu p. T. Skatuła zwracając się o 

przedstawienie informacji w tym zakresie.   

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła nawiązał  do treści ukazujących się artykułów 

prasowych w kwestii szkodliwości telefonii komórkowej, informacji  zamieszczonych w 

internecie oraz opinii mieszkańców Turzy Śląskiej.  

Powiedział, Ŝe  Starosta  jest ostatnim ogniwem sprawy,  organem który wydaje 

wyłącznie pozwolenia na budowę tego typu obiektów. 

Starosta Wodzisławski w kwestii pozwolenia na budowę stacji bazowych telefonii 

komórkowych zrobił to, co nakazywały mu w tej kwestii przepisy obowiązującego prawa. 

Więcej zrobić nie mógł, bowiem zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej 

działają na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa. 

1) Starosta Wodzisławski jest organem, który wydaje pozwolenie na budowę,  nie wydaje 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ani teŜ 
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decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które są wydawane przez 

wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. 

W świetle obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca                 

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) jeŜeli inwestor 

dopełni wszelkich formalności Starosta nie ma moŜliwości odmowy wydania pozwolenia 

na budowę. Dotyczy to wszelkiego rodzaju budów i instalacji, które wymagają uzyskania 

pozwolenia. Trudno sobie wyobrazić sytuację, aby w demokratycznym państwie prawa, 

jakim jest Rzeczpospolita Polska, mogło być inaczej i urzędnik wydawał pozwolenia lub 

ich odmawiał w ramach własnego niczym nieskrępowanego uznania i dobrej woli. 

W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe kaŜdorazowe wydanie pozwolenia na budowę jest 

poprzedzone dogłębnym przeanalizowaniem wniosku inwestora pod kątem jego 

zgodności z prawem.  

 Decyzja o pozwoleniu na budowę pierwszego masztu wraz ze stacją bazową telefonii 

cyfrowej Polkomtela (operatora sieci PLUS GSM) wraz z linią kablową zasilającą stację 

przy ul. Mszańskiej 4a została wydana w dniu 28 maja 1999 r. w oparciu o decyzję Wójta 

Gminy Gorzyce z dnia 4 stycznia 1999 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, w której uzasadnieniu podano Ŝe, projektowana lokalizacja inwestycji jest zgodna 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce powołanym                   

w podstawie prawnej decyzji, figuruje pod symbolem planu – UŁ – tereny usług łączności. 

Decyzja wójta została wcześniej uzgodniona z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym postanowieniem z dnia 29 grudnia 1998 r. 

Pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych wydał równieŜ 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim postanowieniem z dnia 9 kwietnia 

1999 r. 

Inwestycja została takŜe pozytywnie uzgodniona w zakresie ochrony środowiska 

z Wojewodą Śląskim postanowieniem nr 55/E/KAT/99 z dnia 16 marca 1999r. 

W uzgodnieniu stwierdzone zostało, Ŝe z przedłoŜonych dokumentów (…) wynika, 

Ŝe w otoczeniu projektowanej stacji nadawczej na wysokości 1,8 m oraz na wysokościach 

ostatnich kondygnacji zlokalizowanych w jej otoczeniu budynków mieszkalnych nie będą 

występowały pola elektromagnetyczne o średniej gęstości mocy przekraczającej 0,100 

W/m2. 

Wynika z tego jasno, Ŝe nie zostały przekroczone normy określone w przepisach prawa. 

2) Decyzja o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora sieci ERA 

na istniejącym maszcie Polkomtela poprzez dołoŜenie zestawu anten sektorowych wraz                   

z przyłączem elektroenergetycznym i wyposaŜeniem elektrycznym, została wydana                  

w dniu 16 kwietnia 2009 r. na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z dnia 

2 lutego 2009 r. 
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Decyzja Starosty została wydana w oparciu o decyzję Wójta Gminy Gorzyce z dnia 

15 maja 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. W jej uzasadnieniu moŜna przeczytać, Ŝe dniu 5.11.2007. organ 

zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego(…). 

Następnie (…) zamieścił informację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń, zgodnie z wymogami ustaw Prawo ochrony środowiska w terminie ustawowym, 

tj. 21 dni, nie wpłynęły Ŝadne uwagi ani wnioski społeczeństwa. 

Decyzja środowiskowa Wójta Gorzyc z dnia 15 maja 2008 r., dotycząca wniosku Polskiej 

Telefonii Cyfrowej została uzgodniona z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym w Katowicach (postanowienie z dnia 8 lutego 2008 r.) oraz Marszałkiem 

Województwa Śląskiego (postanowienie z dnia 12 marca 2008 r.). 

Na powyŜsze postanowienia nie wpłynęły zaŜalenia. 

Z uwagi na przepisy ustawy Prawo budowlane bez decyzji Wójta Gorzyc 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie byłoby 

moŜliwe wydanie pozwolenia na budowę. 

3) Wskutek zmiany przepisów prawa wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej 

telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. (operatora sieci Play) w Turzy Śl. przy 

ul. Mszańskiej 1A (z dnia 23.09.2010 r.) nie wymagało uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, bowiem w jej 

przypadku nie zachodziły przesłanki z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, 

poz. 2573 z późn. zm.). 

Inwestor przedstawił wymagane projekty, dokumentacje i uzgodnienia – projekt 

lokalizacji inwestycji jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Nawiązując do informacji o rzekomym braku wiedzy władz gminy Gorzyce o toczonym 

postępowaniu ws. wydania pozwolenia na budowę stacji sieci Play, naleŜy wyjaśnić,  

Ŝe w aktach sprawy znajduje się wypis z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Gorzyce podpisany przez Wójta Gminy Gorzyce Piotra Oślizło. 

Na dokumencie tym umieszczono informację, Ŝe opłatę skarbową wniesiono w dniu 

5 stycznia 2010 r. 

 Starosta nie wydał pozwolenia na budowę w zakresie dołoŜenia na maszcie Polkomtela 

zestawu anten sektorowych i radiolinii Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel (operatora 

sieci Orange). Instalacja anten tego operatora odbyła się na podstawie zgłoszenia z dnia 

28 listopada 2008 r.  Ze względu na uwarunkowania prawne (art. 29 ust. 2 pkt 15 

ustawy Prawo budowlane) umieszczenie na maszcie anten nie wymagało uzyskania 
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pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. W przypadku tej inwestycji nie zachodziła 

bowiem konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku. 

W przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa powyŜej, jest zgodne z prawem 

budowlanym i nie ma przesłanek do wniesienia sprzeciwu przez Starostę –  nie jest 

prowadzone postępowanie administracyjne, a w konsekwencji osoby które mogłyby być 

stronami nie są zawiadamiane o inwestycji.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe wydanie pozwoleń na budowę stacji bazowych zarówno w 

przypadku sieci Plus GSM jak i Play, nie byłoby moŜliwe gdyby właściciele działek – 

mieszkańcy gminy Gorzyce, na których obiekty zostały wybudowane nie udostępnili 

gruntów pod te inwestycję. 

 Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 

wraz z przyłączem energetycznym dot. instalacji w Turzy Śl. przy ul. Mszańskiej 1a 

zostało wszczęte na wniosek inwestora – P4 Sp. z o.o. w Warszawie (operatora sieci Play) 

z dnia 24 maja 2010 r. i zostało zakończone decyzją z dnia 23 września 2010 r. 

Trwało zatem cztery miesiące. W tym czasie Starosta wezwał inwestora 

(w dniu 1 czerwca 2010 r., a następnie 15 czerwca 2010 r.) do uzupełnienia brakującej 

dokumentacji. Spowodował tym, Ŝe inwestor w dniu 22 czerwca 2010 r. wniósł 

o zawieszenie postępowania administracyjnego, co teŜ starosta uczynił. 

Inwestor w dniu 23 sierpnia 2010 r. uzupełnił jednak braki we wniosku i wniósł o podjęcie 

postępowania, wskutek czego Starosta podjął postępowanie. Zawiadomił o tym strony 

pismem z dnia 27 sierpnia 2010 r. W aktach sprawy znajdują się potwierdzenia odbioru 

zawiadomienia przez wszystkie strony tego postępowania. 

W efekcie wszczętego postępowania w dniu 23 września 2010 r. została wydana decyzja 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  stacji bazowej 

telefonii komórkowej na parceli nr 1398/8 w Turzy Śląskiej przy ul. Mszańskiej 1a. 

Z przedstawionych w tej kwestii informacji wynika zatem bezsprzecznie, Ŝe nie jest 

prawdą, Ŝe decyzję podjęto po cichu, jeszcze przed wyborami. 

Jest mało prawdopodobne, Ŝe o zamiarze inwestora nie wiedziały władze gminy Gorzyce. 

Nie jest prawdą, Ŝe o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

nie wiedziały jakiekolwiek osoby będące stronami w sprawie. Wszystkie strony 

postępowania administracyjnego zostały powiadomione zarówno o wszczęciu 

postępowania, jak i jego podjęciu. Doręczono im takŜe decyzje o pozwoleniu na budowę. 

Inne osoby, który wniosły o wznowienie postępowania administracyjnego, nie są 

stronami postępowania, bowiem ich nieruchomości nie znajdują się w obszarze 

oddziaływania obiektu. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stronami 

postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są wyłącznie  inwestor oraz właściciele, 

uŜytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 

oddziaływania obiektu. 
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Starosta informując o tym, Ŝe organem właściwym do zgłaszania skarg i wniosków 

dot. funkcjonowania urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, w tym 

nadajników telefonii komórkowej i ich oddziaływania na zdrowie ludzi jest wyłącznie 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z zasadami 

postępowania administracyjnego z  wnioskiem/ skargą do Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego mogą wystąpić tylko mieszkańcy, poniewaŜ to oni z faktu 

funkcjonowania stacji bazowych w pobliŜu miejsc zamieszkania wyciągają określone 

wnioski. Ponadto naleŜy nadmienić, Ŝe badania pól elektromagnetycznych odbywają się               

w mieszkaniach i budynkach osób prywatnych i tylko ich uŜytkownicy mogą je udostępnić 

dla celów badań. Nie moŜe tego w ich imieniu zrobić Starosta. Wszystkie osoby, które 

chcą zgłosić swoje zastrzeŜenia do prawidłowości funkcjonowania anten telefonii 

komórkowej mogą to uczynić na piśmie. Skargę na działanie nadajników naleŜy 

skierować na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem administracji w województwie 

powołanym do prowadzenia analiz higieny radiacyjnej, w tym badania pól 

elektromagnetycznych w miejscach zamieszkania ludzi. 

Dodatkowo oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian 

tych poziomów dokonuje z kolei w ramach państwowego monitoringu środowiska 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, co wynika z art. 123 ustawy Prawo ochrony 

środowiska.  

Starosta zgodnie z art. 152 ust. 4 – 5 i art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska 

w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne jest organem, któremu 

operator musi przedłoŜyć wyniki badania poziomu pól (w ramach zgłoszenia instalacji 

wytwarzających pola elektromagnetyczne). Organem właściwym do badania poziomu pól 

elektromagnetycznych jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach 

oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z art. 152 ust. 4 operatorzy nowych instalacji zobowiązani są dostarczyć 

Staroście wyniki badania poziomu pól elektromagnetycznych przed planowanym 

uruchomieniem instalacji. Z kolei w przypadku instalacji juŜ istniejących podmioty je 

prowadzące obowiązane są dostarczyć wyniki w terminie 6 miesięcy od daty powstania 

obowiązku, tj. do dnia 30 czerwca 2011 r., co wynika z art. 152 ust. 5 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

 Starosta Wodzisławski zwrócił się do operatorów korzystających z obiektów w Turzy 

Śląskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oddziaływania nadajników na zdrowie 

ludzi. 

Zgodnie z przekazanymi  sprawozdaniami (dla anten sieci Plus – z dnia 8 lipca 2010 r.; 

dla anten sieci Play – z dnia 9 lutego 2011 r.) z wyników pomiarów pól 
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elektromagnetycznych wszystkie instalacje antenowe w Turzy Śląskiej przy ul. Mszańskiej 

1 i Mszańskiej 4a są bezpieczne, tj. wartości natęŜenia pola elektrycznego oraz 

magnetycznego nie przekraczają wartości granicznych strefy bezpiecznej. 

NaleŜy dodać, Ŝe badania pól dla anten Polkomtela S.A. przeprowadzono przy włączonych 

nadajnikach Polskiej Telefonii Cyfrowej. 

Wymaga takŜe podkreślenia, Ŝe pomiary pól przeprowadzane są przez akredytowane 

instytucje w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Z obowiązujących 

przepisów prawa orzecznictwa (np. decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 14 września 2009 

r.) oraz stanowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, zajętego                    

w piśmie z dnia 19 lutego 2010 r., wynika bezsprzecznie, Ŝe kwalifikacji instalacji (…) do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się biorąc pod 

uwagę m.in.. równowaŜną moc promieniowania izotropowo wyznaczoną dla pojedynczej 

anteny. W związku z powyŜszym zarówno przy równoczesnym, jak i w rozłoŜonym                     

w czasie instalowaniu dwóch róŜnych anten nie ma podstaw prawnych do sumowania 

równowaŜnej mocy promieniowania izotropowo przez te anteny. 

W tej sprawie Starostwo występowało z zapytaniem do Ministerstwa Środowiska. 

Odpowiedzi na nie udzieliła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przywołanym 

wcześniej pismem. 

Tak tę kwestię reguluje równieŜ aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, które mówi o równowaŜnej mocy promieniowania izotropowo wyznaczonej 

dla pojedynczej anteny. 

Nie moŜna zatem Ŝądać, aby Starosta wydając decyzję dla jednego operatora, 

uwzględniał sąsiedztwo stacji bazowej innego operatora. Byłoby to bowiem naruszenie 

prawa. Fakt funkcjonowania stacji bazowej przy ul. Mszańskiej 4a nie mógł być zatem 

przeszkodą dla wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej przy ul. Mszańskiej 1a. 

Nawiązując do kierowanych pod adresem Starosty uwag naleŜy przypomnieć, Ŝe 

pozwolenie na budowę masztu i stacji bazowej Polkomtela S.A. (operatora sieci Plus) 

zostało wydane 28 maja 1999 r. kiedy to nie był adresatem  pretensji w tym zakresie, 

poniewaŜ nie był w tym czasie ani Starostą, ani Wicestarostą. 

Z uwagi na odwołanie mieszkańców od decyzji odmawiającej wznowienie postępowania 

w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej operatora sieci Play, cała 

dokumentacja została przekazana Wojewodzie Śląskiemu, który sprawę rozstrzygnie. 

Starosta dodał, Ŝe podobnie jak mieszkańcy powiatu wodzisławskiego 

z zainteresowaniem oczekuje na odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelacje posła Adama 
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Gawędy i nie chce  polemizować w temacie  przyczyn śmierci osób, których przyczyna 

było oddziaływanie anten.  

 

W odniesieniu do powyŜszego wystąpienia Starosty Powiatu p. Daniel Jakubczyk  

powiedział, Ŝe Starosta  szczegółowo przedstawił informacje o poprzednich 

postępowaniach i zapytał, czy o ostatnim postępowaniu były powiadomione władze 

Gminy Gorzyce na piśmie. Ponadto powołując się  na przepisy Konstytucji zapytał, czy               

w postępowaniu nie powinno mieć się na uwadze słusznego dobra obywateli oraz interesu 

społecznego.  

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła w nawiązaniu do wypowiedzi poprzednika  stwierdził, 

Ŝe obowiązkiem Starosty jest powiadomienie stron postępowania, nie spoczywa na nim  

obowiązek powiadamiania władz gminy. W przypadku stosownego zapisu w planie 

zagospodarowania przestrzennego, dysponowania wymaganymi uzgodnieniami                       

i  opiniami trudno, aby sprawa rozpatrywana byłaby przy bezpośrednim kontakcie                       

z władzami Gminy. W zasygnalizowanej wcześniej sprawie, mianowicie  adnotacji                       

o pobraniu opłaty skarbowej przez Wójta, trudno jest sądzić, czy władze Gminy zdawały 

sobie sprawę z zaistniałej sytuacji. Gdy budowano drugą z  instalacji, gdy Wójt Gminy 

oficjalnie ogłosił o toczącej się sprawie nie było uwag ze strony mieszkańców. Stąd teŜ 

nie moŜna mieć pretensji do administracji powiatowej, gdyŜ postępowanie 

przeprowadzono zgodnie z prawem. 

 

P. Piotr Cybułka – zwrócił się  z zapytaniem czy na budynkach placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat, zainstalowane są maszty telefonii 

komórkowej.  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - w powyŜszej sprawie odpowiedział, Ŝe                     

w czasie, gdy pełnił funkcję  Wicestarosty i obecnie Starosty nie wydawano takiej decyzji.  

 

P. Piotr Cybułka – przedstawił interpelację w sprawie dostosowania godzin przyjmowania 

stron dla potrzeb mieszkańców przez Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej 

Starostwa Powiatowego.  

Zgodnie z § 25 ust.10 Statutu Powiatu Wodzisławskiego radny ma prawo do składania 

pisemnych wniosków. Radny p. Piotr Cybułka  złoŜył  wniosek na piśmie w powyŜszej 

sprawie w dniu  12 kwietnia 2011 r.  Wniosek  jest załącznikiem nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala – zwrócił radnemu uwagę, iŜ wystąpienie w powyŜszej 

sprawie zakończone jest wnioskiem, stąd teŜ otrzymuje taką  kwalifikację.  
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Następnie P. Piotr Cybułka przedstawił  następujące zapytania:  

- czy znana jest treść pism Polskiego Związku Gimnastycznego dot. prowadzenia  przez                   

p. Ludwika Blanika (posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowanków  

kolonii) zajęć sportowych o charakterze trenerskim. Zapytał o stanowisko Starosty i jakie 

zostały podjęte kroki w tej sprawie.    

- nawiązując do podjętych przez Radę Miasta Radlin uchwał w sprawie dotyczącej likwidacji 

Poradni Reumatologicznej oraz Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej w Rydułtowach oraz uzasadnienia poprzez przedstawienie 

danych dotyczących oszczędności z tego tytułu zapytał, kiedy Zarząd zamierza powiadomić 

radnych Powiatu o planach likwidacji  poradni.  

 

P. Jarosław Szczęsny – przedstawił  interpelacją dotyczącą przeprowadzania konkursu 

na oferty realizowania zadania publicznego  w zakresie pobudzenia rozwoju lokalnego.  

Zgodnie z § 25 ust.3 Statutu Powiatu Wodzisławskiego interpelacje składa się pisemnie 

Przewodniczącemu Rady Powiatu, który bez zbędnej zwłoki kieruje je do adresata.  

Radny p. Jarosław Szczęsny złoŜył interpelację na piśmie w dniu 13 kwietnia 2011r.  

Interpelacja  jest załącznikiem nr 7 do protokołu.  

 

Następnie nawiązując do treści artykułu jaki ukazał się w Nowinach Wodzisławskich 

dotyczącego zwrotu przez Prezydenta Miasta kwoty ponad 1 mln. zł z tytułu nienaleŜnie 

pobranego czynszu za korzystanie z obiektu nie będącego własnością Miasta zapytał,  

dlaczego Starosta nie wystąpił o komunalizację majątku dodając, iŜ obiekt jest usytuowany 

w atrakcyjnym miejscu i mógłby być wykorzystany na lokalizację wydziałów czy teŜ 

prowadzenie innej działalności Powiatu. Ponadto zapytał, dlaczego wyraŜona została zgoda 

na bezpłatne przekazanie obiektu Miastu.  

Kolejne pytanie dotyczyło ogłoszenia ( w tym samym numerze Nowin Wodzisławskich)                  

o  sprzedaŜy tej nieruchomości,  podczas gdy ww. aspekt sprawy nie został  rozwiązany.   

W ogłoszeniu  wymienione zostały równieŜ inne nieruchomości, stąd teŜ zwrócił się                      

o dodatkowe informacje na ten temat oraz o udziale Rady Powiatu w procedurze zbywania 

nieruchomości. Zawnioskował o rozwaŜne podejście do sprawy zbycia nieruchomości przy 

Rynku. Przytoczył równieŜ przykład budynku po byłym pogotowiu, który                             

w poprzednich kadencjach Rady Powiatu po niewyrazeniu zgody na sprzedaŜ, został 

wyremontowany na potrzeby administracji samorządowej. W przeciwieństwie do 

powyŜszych działań,  sprzedaŜ z zasobu Skarbu Państwa byłego pałacu w Gorzycach nie 

była dobrym rozwiązaniem, gdyŜ po 10 letnim okresie czasu od jego zbycia na obiekcie nie 

podjęto Ŝadnych prac.  

Dla przykładu w innych miastach pozyskuje się środki zewnętrzne  na odrestaurowanie 

takich obiektów. 
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Brak teŜ było informacji w przedmiotowej sprawie w sprawozdaniu z działalności Zarządu 

Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala wyjaśnił radnemu, Ŝe zgodnie z przepisami Starosta 

zarządza jednoosobowo nieruchomościami Skarbu Państwa, stąd teŜ informacje z tego 

zakresu nie mogą  znaleźć się w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu.  

 

Ad.6   

Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok jest 

załącznikiem nr 8  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, Ŝe Komisja Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisja Organizacyjna wydały pozytywne opinie do ww. sprawozdania.   

 

Następnie p. Irena Obiegły – Dyrektor PCPR  przedstawiła prezentację multimedialną              

o zakresie i wynikach działalności powiatowych jednostek pomocy społecznej w Powiecie 

Wodzisławskim.  

 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej                   

p. Stanisław Małecki, który podziękował wszystkim pracownikom za wkład pracy                       

w  działalności na rzecz pomocy społecznej.    

Podkreślił, Ŝe jest wiele problemów  w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, co 

związane jest w szczególności z niewystarczającymi środkami finansowymi  na realizację 

zadań w tym zakresie. Ponadto poruszył sprawę trudnej współpracy z miejskimi ośrodkami  

opieki społecznej w przypadkach umieszczania osób w domach pomocy społecznej. Dodał, 

Ŝe działania Komisji  będą nakierowane na rozwiązywanie takich problemów.  

  

Sprawozdanie z działalności za rok 2010 Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług 

Pralniczych jest załącznikiem nr 9 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, Ŝe Komisja Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisja Organizacyjna wydały pozytywne opinie do ww. sprawozdania.   

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala w imieniu Rady Powiatu podziękował 

wszystkich kierownikom jednostek pomocy społecznej, pracownikom za wkład pracy na 

rzecz mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, którzy takiego wsparcia oczekują.   
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W tym momencie o godz. 14:10  Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  ogłosił 

30 minutową przerwę. 

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

realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad. 7 

    a) Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze  

2010 r. jest  załącznikiem nr 10 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, Ŝe Komisja Organizacyjna pozytywnie 

zaopiniowała ww. dokument.  

 

Pytań jak i uwag do sprawozdania nie było.  

 

    b) Informacja z wykonania  uchwały Nr XXV/272/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

za rok 2010  jest  załącznikiem nr 11  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, Ŝe Komisja Organizacyjna oraz 

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska  pozytywnie zaopiniowały ww. dokument.  

 

Pytań jak i uwag do informacji nie było.  

 

    c) ) Informacja z wykonania  uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

za rok 2010 jest  załącznikiem nr 12 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, Ŝe Komisja Organizacyjna oraz 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  pozytywnie zaopiniowały ww. dokument.  

 

Pytań jak i uwag do informacji  nie było.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala stwierdził, Ŝe wobec braku uwag do sprawozdania 

oraz informacji uznaje, iŜ Rada Powiatu przyjęła przedstawione dokumenty.  
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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 jest załącznikiem nr 13 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  BudŜetu. 

 

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 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 

22 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr V/58/2011 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 14  do protokołu. 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr 

III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 

2011 r. wraz z załącznikami  jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  BudŜetu, Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.   

 

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 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 

24 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr V/59/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011r.                       

w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami   

została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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c) Projekt  uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do 

składu komisji  bezpieczeństwa i porządku, jest załącznikiem nr 17 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Zarząd Powiatu oraz Komisja Organizacyjna wydały pozytywne opinie o projekcie 

uchwały.   

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe na podstawie dyskusji na 

posiedzeniu Komisji Organizacyjnej proponuje powołać do składu komisji bezpieczeństwa 

i porządku p. Adama KrzyŜaka oraz p. Grzegorza Kamińskiego.  

 

Innych kandydatur nie podano, zaś ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

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 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 

23 radnych,  głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.   

 
Uchwała Nr V/60/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie delegowania 

dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa                  

i porządku została podjęta i stanowi załącznik nr  18 do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania 

diet radnym Powiatu  Wodzisławskiego jest załącznikiem nr 19 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

 

Zarząd Powiatu oraz Komisja BudŜetu, Komisja Rewizyjna, Komisja  Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  wydały pozytywne opinie o projekcie 

uchwały. 

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska wydała negatywną opinię o projekcie 

uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej p. Adam KrzyŜak zgłosił następujące 

autopoprawki do projektu uchwały: 

1) Rozszerzyć brzmienie nagłówku projektu uchwały :  „ oraz określenia stawek za jeden 

kilometr przebiegu pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu                          

w podróŜach słuŜbowych radnych”. 



 15

2) Podstawę prawną projektu uchwały naleŜy rozszerzyć o zapis :  

„  § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca  

2000 r. w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy 

słuŜbowych radnych powiatu ( Dz. U. z 2000 r.  Nr 66  poz.799 z późn. zm.)” 

3)  Wprowadzić  brzmienie :  

§ 10 „Ustala się następujące stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdem 

samochodowym  niebędącym własnością Powiatu Wodzisławskiego mające zastosowanie  

przy zwrocie  kosztów podróŜy słuŜbowych radnych : 

1) samochody osobowe o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,45 zł.,  

2) samochody osobowe o pojemności skokowej silnika powyŜej  900 cm3 – 0,70 zł.” 

4) Następne § § otrzymają oznaczenie według kolejności.    

5) Określić termin wejścia w Ŝycie uchwały na dzień 1 kwietnia 2011r.  

 

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 obecności 27 radnyc w głosowaniu udział wzięło 26 radnych. 

Za przyjęciem głosowało 18 radnych, 7  głosów było przeciwnych  i 1 głos był 

wstrzymujący. 

 
 
Uchwała Nr V/61/2011  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu   

Wodzisławskiego oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdem 

samochodowym niebędącym własnością Powiatu  w podróŜach słuŜbowych 

radnych została podjęta i stanowi załącznik nr 20  do protokołu. 

 

Ad.9 
 
W punkcie tym zabrał głos Starosta Powiatu p. Tadeusz  Skatuła, który na pytanie 

dotyczące pism Klubu Radlin i Polskiego Związku Gimnastycznego odpowiedział, Ŝe znane 

są treści tych dokumentów. Jednym z pism p. A. Jami zawiadamia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa poprzez  zatrudnienie  p. L. Blanika prowadzącego treningi bez 

posiadanych uprawnień. Wśród korespondencji są pisma informujące, iŜ ww. osoba nie 

prowadzi zajęć ( pismo Klubu), z kolei PZG zwraca uwagę, Ŝe  klub nie ma uprawnień do 

powierzenia prowadzenia takich zajęć, nawet rekreacyjnych osobie bez kwalifikacji.   

Starosta poinformował, Ŝe Powiat nie sprawuje nadzoru  nad zatrudnianiem osób                    

w klubie, stąd teŜ pisma Starosta otrzymuje do wiadomości.  
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W kwestii przedłuŜenia godzin pracy  niektórych wydziałów Starostwa Powiatowego 

odpowiedział, Ŝe podjęte zostały działania, na podstawie których w najbliŜszym okresie 

czasu w wydziałach, które mają bezpośredni kontakt z klientami będą wyznaczeni 

pracownicy do pracy w wydłuŜonym czasie. Podkreślił, Ŝe sygnały o potrzebie 

wprowadzenia udogodnień dla klienta docierały juŜ od pewnego czasu, stąd podjęte 

zostały czynności w tym zakresie.  

 

W temacie podjętym przez p. Jarosława Szczęsnego zwrócił uwagę, Ŝe radny nie 

przeczytał informacji prasowych dokładnie.  

W pierwszej kolejności stwierdził, Ŝe Starosta a nie Zarząd Powiatu jest reprezentantem 

Skarbu Państwa.  

Stan prawny nieruchomości przy Rynku w Wodzisławiu  Śl. był nieuregulowany juŜ od lat 

50 – tych. Miasto Wodzisław Śl. wystąpiło o umoŜliwienie przejęcia nieruchomości                     

w związku z zasiedzeniem. Sprawa toczyła się od  2003 r. i trwała do 2006r. Ostateczna 

decyzją Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2 kwietnia 2001 r. nieruchomość  została 

przydzielona Skarbowi Państwa. Prezydent Miasta poprzez ZGM administrował 

nieruchomością  i poprzez umowy najmu  wydzierŜawiał pomieszczenia i jednocześnie 

włoŜył wiele środków finansowych na  utrzymanie  budynku. Na tej podstawie w czerwcu 

2009 r.  wystąpił  do Wojewody Śląskiego o komunalizację tej nieruchomości. Zwrócił się 

równieŜ o wyraŜenie opinii do ówczesnego Starosty Wodzisławskiego. Opinia ta była 

pozytywna. W odpowiedzi Wojewoda odmówił przekazania nieodpłatnie prawa własności  

nieruchomości na rzecz gminy – Miasta Wodzisławia Śląskiego uzasadniając swoje 

stanowisko tym,  Ŝe wnioskodawca nie wskazał Ŝadnych  konkretnych zadań gminy, 

którym aktualnie nieruchomość słuŜy, zaś wydatkowanie  środków na nieruchomość, do 

której gmina nie posiada tytułu prawnego  nie moŜe być  interpretowane jako słuŜenie 

realizacji ustawowych zadań samorządu  gminnego. W  dniu 20 stycznia br. Wojewoda 

skierował bezpośrednio pismo do Starosty informując, Ŝe konieczne jest wyegzekwowanie 

naleŜności Skarbu Państwa bezpodstawnie pobranych przez gminę Miasto Wodzisław  Śl. 

w związku z opisaną nieruchomością. Wskazał równieŜ, Ŝe nie pobranie, nie dochodzenie 

naleŜności  stanowi naruszenie dyscypliny finansowej. W związku z tym Starosta zwrócił 

się do Prezydenta o przekazanie protokolarne nieruchomości, a następnie wystąpił                      

z wnioskiem o uiszczenie opłaty w wysokości 604.861 zł ( wartość podana w operacie 

szacunkowym). Termin  14 dniowy upłynął, Prezydent nie ustosunkował się do sprawy 

stąd teŜ  nie było innej moŜliwości i wystąpienie do Sądu Rejonowego z wnioskiem                     

o zawezwanie do próby ugodowej mającej na celu  przedłuŜenie terminu i sposobu 

spłaty. Zgodnie z przepisami  wystąpiono z drugim wnioskiem o 654.386 zł  to jest 

wartość kwoty pobieranej przez Prezydenta  od 2001 roku jako czynsz od dzierŜawcy.  
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Sprawą trudną była kwestia podpisania nowej umowy dzierŜawnej z PSS, rozmowy trwały 

długo lecz po ostatnim spotkaniu z Prezesem PSS doszło do porozumienia                                   

i przygotowywana jest umowa dzierŜawy na okres do m-ca października, po czym nastąpi  

przeniesienie PSS w inne miejsce będące własnością Spółdzielni.  

 

Na pytanie p. Piotra Cybułki w sprawie likwidacji  Poradni Reumatologicznej  i pracowni 

Diagnostyki Laboratoryjnej odpowiedziała Dyrektor SPZOZ w Rydułtowach p. BoŜena 

Capek.  

Powiedziała, Ŝe zmian w Statucie SPZOZ  dokonuje się na podstawie  przepisów ustawy          

o zakładach opieki zdrowotnej ( art. 43)  mówiący, Ŝe po opinii rady społecznej  stosowny 

projekt  uchwały przedstawia się do akceptacji gminom ze statutowego rejonu działania 

jednostki. Radzie Powiatu przedstawione zostaną  projekty uchwał, w uzasadnieniu do 

których zawarte będą informacje o opiniach.  

 

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju  Powiatu  p. Donata Malińska  

odpowiedziała na pytanie radnego p. Jarosława Szczęsnego (pełniącego równocześnie 

funkcję Prezesa Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej) w temacie 

oceniania wniosków z zakresu rozwoju lokalnego. Powiedziała, Ŝe faktem jest, Ŝe                     

w złoŜonym przez Stowarzyszenie wniosku nie zostały wykreślone słowa o oświadczeniu, 

co  moŜna uznać za   mało znaczące uchybienie. Tymczasem złoŜony wniosek posiadał 

znaczne  uchybienia formalne, natury finansowej. W sytuacji  gdyby komisja  

zdecydowałaby się na umoŜliwienie poprawiania takich błędów, byłoby to 

sprzeniewierzenie środków publicznych, co zostałoby zakwestionowane przez RIO. 

Kolejne błędy dot.  poz. 1.2 w  kosztorysie - kalkulacja przewidywanych kosztów , poz. 

3.1 - nagrody dla zwycięzców - podane zostały sumy niezgodne z poszczególnymi 

pozycjami.  Komisja ocenia  całość kosztów oraz procent dofinansowania. Ponowne 

przekalkulowanie kosztów przez wnioskującego jest w świetle prawa niedozwolone                       

w trakcie oceniania ofert, stąd teŜ był to główny powód odrzucenia ofert.   

Ponadto Naczelnik  podkreśliła, Ŝe dwukrotnie p. J. Szczęsny rozliczał oferty za 2010 rok            

i jedną z nich określoną 30 dniowym terminem rozliczenia to jest  do końca czerwca, 

rozliczał  do 15 września za wielokrotną zgodą Zarządu. W drugiej ofercie równieŜ były 

błędy w sprawozdaniach. 

Zanim komisja wpisała  do protokołu wnioski  kilkakrotnie konsultowała sprawy z radcami 

prawnymi, stąd nie moŜna sądzić, Ŝe merytorycznie nie jest przygotowana.  

 

Ad. 10 

P. Jarosław Szczęsny – odnosząc się do wypowiedzi Naczelnika Wydziału Strategii                     

i Rozwoju Powiatu stwierdził, Ŝe błędy mogą się zdarzyć kaŜdemu przygotowującemu 
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obliczenia. Interpelacja, którą przedstawił nie dotyczyła sprawozdań, jakie składał                      

w imieniu Stowarzyszenia. Stwierdził, Ŝe wszystkie sprawozdania były złoŜone w terminie                     

i w odpowiednim czasie wskazanym  przez komisję zostały złoŜone uzupełnienia.    

W kaŜdym projekcie dopuszcza się sytuacje wezwania podmiotu do złoŜenia wyjaśnień, 

czy dodatkowych dokumentów. Stwierdził równieŜ, Ŝe  sprawozdania  zostały złoŜone                 

w  narzuconym terminie. Odnosząc się do jednego z ostatnich sprawozdań stwierdził, Ŝe 

jeśli zarzuca się Ŝe dziennikarz podał nieprawdziwe informacje powiedział, Ŝe sytuacja  

nie jest zaleŜne od Stowarzyszenia jakie informacje znajdą się w mediach. Takie sprawy 

wpływają na  czas rozliczeń i  z niezaleŜnych od Stowarzyszenia powodów narzucane jest 

wywiązywanie się z nich.  W umowie dwustronnej nie było zapisów o obowiązku uŜywania 

znaków – na przykład herbu na dyplomach. NałoŜony był obowiązek informowania                 

o środkach pochodzących z dotacji, co kilkakrotnie w trakcie turnieju było czynione. 

Zarzuty więc wpłynęły na okres sprawozdawczości. Wyjaśnienia zostały złoŜone                     

w terminie, stąd teŜ zarzut  o złej realizacji projektu jest wielkim naduŜyciem.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, Ŝe polemikę naleŜy przenieść 

na spotkanie z organizacjami pozarządowymi.  

 

P. Jarosław Szczęsny – złoŜył sprawozdanie ze szkolenia pn. „Komisja rewizyjna jako 

wewnętrzny organ kontrolny w jednostkach samorządu terytorialnego”  organizowanego 

przez Szkołę Administracji Samorządowej w dniu 22 marca 2011r. w Katowicach,                   

w którym uczestniczyli  członkowie Komisji Rewizyjnej:  

1. Jarosław Szczęsny – Przewodniczący 

2. Marian Drosio – Wiceprzewodniczący 

3. Janina Chlebik – Turek – członek  

 

P. Dawid Topol – złoŜył sprawozdanie ze spotkania szkoleniowego przewodniczących 

rad, które odbyło się w dniu 24 lutego br. w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli: 

P. Roman Juzek -  Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu, 

P. Dawid Topol – Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu.  

Na spotkaniu omówione zostały miedzy innymi sprawy aktów prawa miejscowego                   

i prawidłowego  formułowania zapisów uchwał. 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił następujące pisma jakie 

wpłynęły do Rady Powiatu :  

- w sprawie wystąpienia do Wojewody oraz samorządów terenu statutowej działalności 

SPZOZ w Rydułtowach z wnioskiem o wyraŜenie opinii o projekcie uchwały w sprawie 
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likwidacji  Poradni Reumatologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej                          

w Rydułtowach,  

- w sprawie wystąpienia do Wojewody oraz samorządów terenu statutowej działalności 

SPZOZ w Rydułtowach z wnioskiem o wyraŜenie opinii o projekcie uchwały w sprawie 

Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej                         

w Rydułtowach, 

- pismo mieszkańców Rydułtów do Przewodniczącego Rady Miasta Rydułtowy w sprawie 

działalności Firmy „Zielony Śląsk”  (do wiadomości Rady Powiatu), 

- pismo Dziekana zapraszające do uczestnictwa w Drodze KrzyŜowej, 

-  zaproszenie do udziału w dniu skupienia dla samorządowców.  

 

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

- zasadach finansowania uczestnictwa radnych w szkoleniach wynikających z przepisów 

ustawy o samorządzie powiatowym oraz wystąpieniu o interpretację prawną przez organa 

kontrolne,    

- upływającym w dniu 30 kwietnia terminie złoŜenia oświadczeń majątkowych, 

- wytypowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu p. Barbarę Połednik, p. Stefanię 

Rodak do składu Komisji przyznawania nagród Starosty w dziedzinie kultury. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił harmonogram posiedzeń komisji 

i poinformował, Ŝe następna sesja zwołana zostanie na dzień 28 kwietnia  2011r.  

 

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                     

w uroczystościach jest załącznikiem nr 21  do protokołu.  

 

Ad. 12 

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

zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 15:30.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera 

 
 
        Przewodniczący Rady 
 
                mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


