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BRZ.0002.5.2011 
 

Protokół nr VII/11  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 26 maja 2011 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 maja 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 27 radnych. Lista 
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Powitał takŜe 
przybyłych na obrady zaproszonych gości. Lista obecności gości stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe 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 VI sesji Rady Powiatu. 
4. Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Wodzisławskim: 

a) sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2010 
rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  
w Powiecie Wodzisławskim, 

b) informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej 
zwalczaniu. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego: 
a) informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej, 
b) informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim, 
c) dyskusja, 
d) podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 
Wodzisławskiego. 

6. Informacja w sprawie skargi p. Joanny Wolny z dnia 18 kwietnia 2011 
roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej-
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. 

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  
VI sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach, 
b) wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”, 
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c) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”, 

d) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny uŜywanego sprzętu 
medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

e) 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. 

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11.Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.Informacje bieŜące. 
13.Zakończenie obrad VII sesji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił pismo Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 25 maja 2011 roku, stanowiące załącznik nr 3 do 
protokołu, dotyczące wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 
dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii  
o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 
 
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli poprawkę do porządku obrad nie 
wnosząc Ŝadnych uwag, zatem Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 
 
Po wprowadzeniu poprawek porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Powiatu. 
4. Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Wodzisławskim: 

a) sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2010 
rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  
w Powiecie Wodzisławskim, 

b) informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej 
zwalczaniu. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego: 
a) informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej, 
b) informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim, 
c) dyskusja, 
d) podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 
Wodzisławskiego. 

6. Informacja w sprawie skargi p. Joanny Wolny z dnia 18 kwietnia 2011 
roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej-
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. 

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  
VI sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach, 
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b) wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”, 

c) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”, 

d) wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny uŜywanego sprzętu 
medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

e) 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, 

f) wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego  
w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie. 

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11.Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.Informacje bieŜące. 
13.Zakończenie obrad VII sesji. 

 
Ad. 3  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iŜ protokół został 
przygotowany i wyłoŜony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia 
głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr VI/11 z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
28 kwietnia 2011 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 a) 

� Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim  
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wodzisławskim 
w 2010 r., stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Komendant Powiatowy Policji p. D. Ostrowski przedstawił Informację 
Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w Powiecie Wodzisławskim w 2010 r. 

 
Radny p. J. Szczęsny zapytał, czy Policja podejmuje lub moŜe podjąć jakieś 
działania w kwestii kierowców, zwłaszcza górników, którzy po pracy w kopalni 
pijani siadają za kierownicę samochodu, często powodując wypadki, 
niejednokrotnie śmiertelne.  
Poruszył takŜe sprawę reklamy sklepu sprzedającego narkotyki w Nowym 
Boguminie w Czechach, umieszczoną na jednej z prywatnych posesji przy trasie 
Wodzisław Śl.-Chałupki. Dodał, Ŝe powszechnie wiadomo, Ŝe handel narkotykami 
w Republice Czeskiej jest dozwolony i zapytał, czy w związku z tym dopuszczalne 
jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umieszczanie takiej reklamy i kto za 
nią odpowiada-właściciel sklepu czy teŜ właściciel nieruchomości, na której ona 
stoi. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił uwagę, Ŝe przypadki 
pijanych kierowców zdarzają się u wszystkich grup zawodowych, nie tylko  
u górników. 
 
Komendant Powiatowy Policji p. D. Ostrowski powiedział, Ŝe Policja nie 
prowadzi statystyk dotyczących grup zawodowych pijanych kierowców. Policja 
prowadzi akcje wszędzie. Nie ma Ŝadnego dowodu, Ŝe górnicy bardziej piją  
i siadają za kierownicą, niŜ inne grupy zawodowe. Dodał, Ŝe w Powiecie 
Wodzisławskim Policja zatrzymuje duŜo nietrzeźwych kierujących i ta liczba osób 
wzrasta. Oczywiście są zdarzenia, o których Policja nie wie, jednak skuteczność 
w eliminacji nietrzeźwych uŜytkowników ruchu drogowego wzrasta.  
Nawiązując do drugiej sprawy, to reklama narkotyków jako taka w Polsce jest 
zakazana. Drugą kwestią jest sprawa, czy to w ogóle jest reklama. NaleŜałoby 
wpierw sprawdzić w przepisach czy jest ona umieszczona w pasie drogowym, na 
jakich warunkach została zawarta umowa między właścicielem posesji, na którym 
ona stoi a właścicielem reklamy i co mówi o tym ustawa prawo o ruchu 
drogowym. Komendant Powiatowy Policji p. D. Ostrowski powiedział, Ŝe nie jest 
w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na pytanie czy tak moŜe być czy nie. 
Nie jest jednak prawdą, Ŝe w Czechach narkotyki są legalne. Tam jest podział na 
przestępstwa i wykroczenia i stąd się rozniosła pogłoska, która mówi, Ŝe moŜna 
tam legalnie wszystko dostać.  
 
Radny p. M. Lorek zapytał, z czego wynikają problemy kadrowe, o których 
wspomniano w sprawozdaniu, czy ludzie nie chcą pracować w Policji, czy jest 
zbyt trudna procedura osiągnięcia odpowiedniego wykształcenia. Zapytał takŜe 
jak Powiat Wodzisławski się ma w stosunku do okolicy, województwa i kraju 
biorąc pod uwagę zatrudnienie. 
 
Komendant Powiatowy Policji p. D. Ostrowski powiedział, Ŝe nabór do Policji 
ogłasza Komendant Główny Policji. On przyznaje limity przyjęć do 
poszczególnych województw. Ustawa budŜetowa określa liczbę ogólną 
policjantów i środki jakie są na ich zatrudnienie. Dodał, Ŝe nie ma dobrej metody 
na szybkie uzupełnienie wakatów, poniewaŜ przeszkolenie policjanta trwa około  
7 miesięcy i jego w tym czasie fizycznie nie ma na słuŜbie. W całym garnizonie 
śląskim jest tysiąc dwieście wakatów i to dotyczy prawie wszystkich jednostek na 
terenie całego województwa. 
 
Ad. 4 b) 

� Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej 
zwalczaniu, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Prokurator Prokuratury Rejonowej p. E. Świątkowska – Stec przedstawiła 
informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu. 
 
Ad. 5 a) 

� Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej na 
temat bezpieczeństwa poŜarowego w powiecie wodzisławskim obejmująca 
rok 2010, stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej p. M Misiura 
przedstawił informację na temat bezpieczeństwa poŜarowego w powiecie 
wodzisławskim obejmującą rok 2010. 
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Ad. 5 b) 
� Informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim za rok 2010, stanowiąca 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Ad. 5 c) 
W dyskusji udział wzięli: 
 
Radny p. I. Serwotka odniósł się do Informacji Zarządu Powiatu o stanie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 
Powiedział, Ŝe nie jest ono pełne, poniewaŜ brakuje w nim informacji, o której 
zresztą juŜ wspominał w przeszłości, dotyczącej Zalewiska Sakandrzok i ciągłym 
zalewaniu drogi powiatowej-ul. Piaskowej w Wodzisławiu Śl. Dodał, Ŝe 
wielokrotnie dochodziło do zalewania tej drogi, co wiązało się z jej zamykaniem. 
Na dzień dzisiejszy wprawdzie takiego bezpośredniego zagroŜenia nie ma 
poniewaŜ woda została wypompowana, ale to jest tylko kwestia czasu. Ma to 
takŜe negatywny wpływ na stan przyrody w tym terenie, ze względu na duŜą 
ilość zniszczonego drzewostanu. Radny p. I. Serwotka przypomniał wszystkim 
obecnym, Ŝe jedną z propozycji poprawy tej sytuacji była koncepcja podniesienia 
wspomnianej drogi. To jednak nie rozwiązuje sprawy, poniewaŜ mieszkańcy tej 
ulicy wciąŜ będą mieć podtapiane piwnice domów oraz posesje, nie wspominając 
juŜ o kiepskich walorach wzrokowych i zapachowych. Dodał, Ŝe najwyŜszy więc 
czas, a ta sesja jest najlepszą ku temu okazją, aby wobec osób, które stale 
doprowadzają do tej sytuacji, były wyciągnięte konsekwencje.  
P. I. Serwotka zabrał takŜe głos w imieniu mieszkańców Dzielnicy Wodzisławia 
Śl.-Radlin II, a szczególności ul. Chrobrego, prosząc o większą analizę sprawy 
dotyczącej zalewania tych terenów przez rzekę Leśnicę oraz tego, czy nie została 
wydana błędna decyzja dotycząca zgody na lokalizację oczyszczalni ścieków w 
Pszowie, z której nadmiar wody znajduje ujście w zalewaniu Radlina II. Dodał, iŜ 
pomimo dokonania licznych inwestycji na tej rzece, sytuacja nie uległa poprawie. 
Zwrócił się więc do Zarządu Powiatu o większą skuteczność w tej sprawie i próbę 
definitywnego, a nie czasowego rozwiązania tego problemu. 
 
Radna p. K. Smuda powiedziała, Ŝe Komisja Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska jest odpowiedzialna za wypracowanie i przygotowanie projektu 
uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego  
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego. Taki projekt 
uchwały został przygotowany i Komisja większością głosów pozytywnie oceniła 
ten stan na podstawie informacji otrzymanych od Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz Zarządu Powiatu. P. K. Smuda powiedziała, Ŝe 
powódź z 16 maja 2010 roku wywołała mniejszą szkodę dla mieszkańców niŜ 
było to przewidywane wcześniej. Stało się to dlatego, Ŝe zadziałały odpowiednie 
urządzenia, w tym Polder Buków, który zadziałał po raz pierwszy. Jest to takŜe 
zasługa dobrej organizacji wszystkich słuŜb pracujących przy powodzi  
i mieszkańców terenów zagroŜonych. Jeśli chodzi o rok 2011 to rodzą się obawy, 
poniewaŜ na terenie Powiatu istnieją dwa potencjalne zagroŜenia powodziowe. 
Pierwsze z nich to śluza na wale w Bukowie. Trwa spór pomiędzy RZGW i Śląskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych o to kto jest właścicielem śluzy i kto 
powinien ją naprawić. Śluza w dalszym ciągu jest zasypana workami oraz skałą 
płonną i nie spełnia swojej funkcji. Mieszkańcy sugerują zabudowę okularów 
spustowych, RZGW broni się przed tą inwestycją, twierdząc, Ŝe w tym miejscu 
będzie przepompownia przy budowie Zbiornika Racibórz Dolny. Naprawa śluzy 
wyniosłaby kilkanaście tysięcy złotych, ale nie ma kto jej wykonać. Mieszkańcy 
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tych terenów ciągle Ŝyją w stresie mając świadomość zagroŜenia powodziowego. 
Poseł na Sejm RP p. A. Gawęda złoŜył w tej sprawie interpelację i jak na razie 
otrzymał pismo od ministra z prośbą o wydłuŜenie terminu, poniewaŜ sprawa jest 
zbyt skomplikowana. Drugie niebezpieczeństwo, które grozi zalaniem to wyrwa  
w linii brzegowej Odry w Ligocie Tworkowskiej. Jest ona częściowo zasypana, ale 
jest to zrobione nieprofesjonalnie, zbyt nisko i w kaŜdej chwili przy obfitych 
opadach deszczu grozi zalaniem Bukowa czy tez Nieboczów. Jeśli dojdzie do 
takich zagroŜeń, to przyczyna będzie jedna – bałagan i niedbalstwo, a koszty 
poniesione przy usuwaniu skutków powodzi będą niewspółmierne do kosztów 
naprawy tych urządzeń. 
 
Radny p. D. Prochasek zapytał, czy działające na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego spółki wodne obejmują swoją działalnością wszystkie 
miejscowości Powiatu oraz czy Powiat ma moŜliwości wspierania finansowego 
remontów i bieŜącego utrzymania rowów melioracyjnych oraz innych 
powierzchniowych cieków wodnych wraz ze znajdującymi się w nich 
urządzeniami, typu śluzy, przepusty, itp. Jeśli tak, to jakie środki w tym zakresie 
są przewidywane i jakie instytucje mogą się o nie ubiegać. Dodał, Ŝe znaczna 
część skutków powodzi to są lokalne podtopienia. Rowy melioracyjne  
w niektórych miejscowościach są w idealnym stanie, a w niektórych są 
niedroŜne, zarośnięte, zaniedbane i nie ma przepustowości wody.  
P. D. Prochasek zapytał, czy Powiat przewiduje jakieś środki dla spółek wodnych 
czy teŜ innych instytucji, które mogłyby się tym problemem zająć. 
 
Radny p. P. Cybułka zwrócił szczególną uwagę na problem bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Powiedział, Ŝe w Polsce ta kwestia jest zupełnie 
ignorowana. Kraj i obywatele nie zdają sobie sprawy z tego, jakie z tego tytułu 
ponoszą koszty. Dopiero po fakcie, jak zagroŜenie jest ogromne, mobilizowane są 
słuŜby i ludzie, Ŝeby pomagać poszkodowanym. Powiedział, Ŝe na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego są miejsca zalewowe znane wszystkim władzom w Powiecie,  
a mimo to wydawane są ludziom pozwolenia na budowę. Ta sprawa powinna być 
bardzo szybko uregulowana, poniewaŜ za ewentualne powstałe tam szkody 
zapłacą wszyscy podatnicy. Dodał, Ŝe sprawę tą poruszył Pan Starosta na 
ostatnim Konwencie Miast i Gmin, ale brakowało tam konkretnych działań, 
podjęcia stosowych uchwał, aby do takich sytuacji nie zachodziło. W zeszłym 
roku w maju miała miejsce powódź, a dopiero teraz mówi się o tym, Ŝe trzeba 
podjąć działania w celu zabezpieczenia powodziowego. P. P. Cybułka zwrócił się 
do Starosty o podjęcie intensywnych kroków, aby sprawę nie działającej śluzy,  
o której mówiła radna p. K. Smuda, spróbować jak najszybciej doprowadzić do 
naleŜytego końca.  
Powiedział takŜe, Ŝe na Komisji Organizacyjnej zwracał uwagę na stan 
bezpieczeństwa na duŜych osiedlach mieszkaniowych, w szczególności  
w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach. Zimą na tych osiedlach zaparkowanie 
samochodu osobowego na osiedlu i wyjazd z graniczy z cudem, a co dopiero 
gdyby miał miejsce poŜar w jednym z mieszkań w bloku. StraŜ poŜarna nie ma 
szans na przejechanie ze swoim cięŜkim sprzętem do tego miejsca. 
 
Starosta p. T. Skatuła zwrócił się do Rady Powiatu z propozycją objęcia  
w przyszłorocznej informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
okresu do maja 2012 roku, aby móc przedstawić aktualną sytuację, a nie juŜ 
historyczną. Odnosząc się do wypowiedzi radnego p. I. Serwotki dotyczącej 
Zalewiska Sakandrzok powiedział, Ŝe sytuacja oczywiście jest niepokojąca, ale 
zapewnił o systematycznych rozmowach przeprowadzanych w tym temacie 
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głównie z władzami Miasta Wodzisław Śl., bo to jest jego teren i to on musi 
podjąć konkretne działania. Dodał, Ŝe Miasto Wodzisław posiada opracowaną 
dokumentację projektową dotyczącą Zalewiska, ale nie posiada ono na dzień 
dzisiejszy właściwych środków, aby go zrealizować. Powiat stara się 
współpracować z władzami Miasta głównie za pośrednictwem straŜy poŜarnej, 
która wypompowuje wodę i osusza teren Zalewiska. Ale jest to tylko działanie 
doraźne. JeŜeli ze strony Miasta nie zostaną podjęte skuteczne działania w tym 
zakresie, ten problem systematycznie będzie wracał podczas kaŜdej ulewy.  
P. Starosta odniósł się równieŜ do sprawy, o której mówiła radna p. K. Smuda  
i poinformował, Ŝe spotkania w sprawie śluzy i ogólnego zagroŜenia 
powodziowego na terenie Powiatu, nie dały Ŝadnych efektów i zagroŜenie to 
wciąŜ istnieje. Dodał, Ŝe 1 lutego wystosował postanowienie do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, któremu przesłał pismo ze 
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz RZGW,  
w którym informuje go o nieodpowiednim stanie technicznym wspomnianej 
śluzy. Zacytował takŜe art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane, który mówi, Ŝe w przypadku stwierdzenia, Ŝe obiekt budowlany moŜe 
zagraŜać Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub jest w nieodpowiednim stanie technicznym 
właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Natomiast art. 
82 ust. 3 pkt 2) ww. ustawy stanowi, Ŝe wojewoda jest organem administracji 
architektoniczno-budowlanej wyŜszego stopnia w stosunku do starosty oraz 
organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych 
hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji 
podstawowych oraz kanałów i innych obiektów słuŜących kształtowaniu zasobów 
wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi. To wojewoda 
właśnie powinien podjąć konkretne działania. Do tej poru nie ma odpowiedzi na 
wystosowane pismo. P. Starosta powiedział, Ŝe powziął informację, Ŝe w dniu 
wczorajszym Wojewódzkim Inspektor Nadzoru Budowlanego zwołał rozprawę,  
w której udział wziął takŜe Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 
RZGW. Otrzymał on informację, Ŝe są oni w trakcie ustaleń kto i kiedy zostanie 
zobowiązany do podjęcia działań. Starosta p. T. Skatuła dodał, Ŝe to wszystko 
trwa za długo, ale nie ma on prawa do podejmowania takich działań, nie ma 
innych środków, którymi doprowadziłby do zmiany sytuacji. W wyniku tej 
rozprawy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nawet nie poinformował 
Starosty o jej wynikach, bo nie ma takiego obowiązku. Powiedział, Ŝe po 
dzisiejszej sesji, zwróci się do wojewody o podjęcie jak najszybszych i jak 
najskuteczniejszych działań w tej kwestii.  
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odniósł się do słów radnego p. P. Cybułki, który 
mówił, Ŝe na ostatnim Konwencie Miast i Gmin Starosta zwrócił się do 
zgromadzonych na nim samorządowców o to, aby podjąć próbę działań zakazu 
budowy budynków mieszkalnych na terenach zalewowych, o których wszyscy 
wiedzą. Dodał, Ŝe samorządowcy pytali, dlaczego Starosta wymaga tego od nich, 
skoro nie zrobiono tego w takich wielkich miastach jak np. Wrocław. Powiedział, 
Ŝe chciałby wypracować wspólnie z innymi samorządowcami takie załoŜenie, Ŝe 
przy kaŜdym nowoopracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego 
będzie dokonywana bardzo wnikliwa analiza, w których miejscach nie powinno 
się budować. To gminy przecieŜ indywidualnie opracowują plan 
zagospodarowania przestrzennego dla siebie, ale w oczach ludzi zawsze winny 
jest Powiat, poniewaŜ on wydaje pozwolenia na budowę. JednakŜe kiedy zostaną 
spełnione wszystkie przesłanki określone prawem, Starosta nie ma prawa nie 
wydać takiego pozwolenia. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. J. WyleŜych odpowiadając  
w imieniu Starosty na pytanie radnego p. D. Prochaska powiedział, Ŝe na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego nie we wszystkich gminach działają spółki wodne. 
Funkcjonują trzy takie spółki: w Lubomi, w Gorzycach i w Mszanie, a w Turzy Śl. 
działa spółka wodociągowa. Spółki wodne zakładają osoby w pełnej 
dobrowolności. Jest to forma zrzeszająca osoby działające w dziedzinie 
gospodarowania wodami i melioracji. W praktyce polega to na dbaniu  
o przeprowadzoną przez gminę meliorację, czyli rowy. JeŜeli dana osoba nie 
naleŜy do spółki wodnej, a przez jej posesję czy tez w jej granicach znajduje się 
rów czy teŜ inne urządzenie wodne, to jest ona zobowiązana pokryć koszty 
utrzymania i czyszczenia tego rowu czy teŜ drenaŜu. Do lat 90 XX wieku spółki te 
działały bardzo dobrze prawie we wszystkich gminach, ale później większość  
z nich się rozwiązała. Dodał, Ŝe w sytuacji, kiedy spółka wodna wykonuje prace 
na posesji ma prawo jej właściciela, jeŜeli nie jest on jej członkiem, obciąŜyć 
kosztami wynikającymi z tego tytułu. Najczęściej niestety jest tak, Ŝe ani spółka 
wodna, ani właściciel zobowiązany do czyszczenia rowów, tego nie czynią. 
Składka członkowska w spółce wodnej wynosi około 10 zł na rok za hektar lub 
posesję, a ich ściągalność waha się w granicach 50-60%. Za takie środki spółki 
nie wyczyszczą rowów, nie mówiąc juŜ o jakichkolwiek inwestycjach.  
P. J. WyleŜych powiedział, ze niektóre spółki wodne otrzymywały dotacje  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zmienione przepisy prawa 
ochrony środowiska nałoŜyły na Powiat obowiązek stworzenia regulaminu 
ewentualnego dotowania spółek wodnych z budŜetu dla osób fizycznych, 
prawnych oraz spółek wodnych. Dotacja przekazywana spółkom wodnym jest 
dotacją celową, musi być ściśle wykorzystana na cel, na który została 
przeznaczona. Wniosek musi być kompletny i złoŜony przez indywidualną spółkę, 
a nie przez Rejonowy Związek, który podlega Marszałkowi. Takie finansowania 
były, są i będą. Natomiast środki na działalność statutową spółka musi 
organizować sobie sama, głównie ze składek. 
 
Radny p. I. Serwotka zawnioskował, aby jednak Informację Zarządu Powiatu  
o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego uzupełnić o materiał dotyczący Zalewiska Sakandrzok, 
poniewaŜ jest to ogromny problem i nie jest to zjawisko tymczasowe, ale stałe. 
Dodał, Ŝe zalewana jest droga powiatowa, czyli mienie Powiatu. Powiat jest jego 
gospodarzem i właścicielem, nie moŜna zatem tego faktu przemilczeć. Zapytał, 
jak to jest moŜliwe, Ŝe drzewa rosnące nieopodal Zalewiska stale gniją i niszczeją 
od nadmiaru wody i nie są podejmowane Ŝadne działania, aby ten stan rzeczy 
poprawić. Nikt nie wyciąga konsekwencji z celowego zaniechania oraz degradacji 
środowiska przyrodniczego. Dodał, Ŝe najwyŜszy czas, aby ktoś się tą sytuacją 
zajął na powaŜnie, bo poprzez okresowe wypompowywanie wody sprawa nie 
zostanie ostatecznie zakończona. 
Radny p. I. Serwotka wrócił do sprawy mieszkańców Radlina II proponując, aby 
szczególnym nadzorem objąć zrzut wody z oczyszczalni w Pszowie, bo to jest 
jeden z powodów podtapiania i zalewani mieszkańców Radlina II. Dodał, Ŝe 
moŜna byłoby podjąć kroki w celu wykonania inwestycji związanej z blokadą na 
rzece Leśnicy. 
 
Radny p. G. Kamiński powiedział, Ŝe informacja Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej dotycząca 30 metrowej drabiny, która ma obecnie 
35 lat napawa niepokojem. Dodał, Ŝe na terenie Powiatu znajduje się sporo 
obiektów wysokich i Rada powinna wspólnie zadbać o to, by straŜ powiatowa 
miała nowszy sprzęt, tym bardziej, Ŝe nowo zakupiony wysięgnik ma zasięg  
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25 metrów, czyli nie dosięgnie do wieŜowców. Poprosił Starostę, aby na 
Konwencie Miast i Gmin zająć się tym tematem. 
 
Radna p. K. Smuda powiedziała, Ŝe na Komisji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska była omawiana ta sprawa i członkowie Komisji wystosowali wniosek 
do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w przyszłorocznym budŜecie częściowej 
kwoty na zakup nowej drabiny. 
 
Starosta p. T. Skatuła zwrócił się do radnego p. I. Serwotki z prośbą o to, aby 
ten zrezygnował z uzupełniania Informacji Zarządu Powiatu o stanie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego o Zalewisko Sakandrzok. Zapewnił 
radnego, Ŝe otrzyma stosowną informację na temat przeprowadzonych w tej 
sprawę działaniach i ostatecznie podjętych decyzjach. 
 
Radny p. I. Serwotka powiedział, Ŝe zalewane jest mienie Powiatu i nie chodzi 
o to, aby fałszować statystyki i pokazywać, Ŝe jest dobrze, jeśli nie jest. Fakt 
umieszczenie tej informacji w ogólnym sprawozdaniu być moŜe pomogłoby  
w przyszłości pozyskać potrzebne środki z innych źródeł. Dodał, Ŝe przychyla się 
jednak do prośby Starosty i wycofuje swój wniosek, mimo, iŜ ma trochę 
wątpliwości. 
 
Przewodniczący Rady p. E. Wala przypomniał, Ŝe protokół z obrad sesji 
będzie sporządzony i ten zapis będzie w nim umieszczony. 
 
Ad. 5 d) 

� Projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe z inicjatywą 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie wystąpiła Komisja Infrastruktury  
i Ochrony Środowiska. Dodał, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez Zarząd Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego  
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu 
udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 3 głosy 
wstrzymujące się, 1 przeciwny. 
Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała 
ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 6 

� Informacja w sprawie skargi p. Joanny Wolny z dnia 18 kwietnia 2011 roku 
na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej-Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.  

 
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej p. A. KrzyŜak przedstawił sprawę 
skargi p. J. Wolny mówiąc, iŜ pismem z dnia 11 kwietnia 2011 roku p. Joanna 
Wolny zwróciła się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie pokrycia kosztów 
kursu fryzjerskiego. Wojewódzki Urząd Pracy przesłał to pismo na adres Rady 
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Powiatu Wodzisławskiego, którego wpływ datowano na dzień 18 kwietnia 2011 
roku. Rada Powiatu uchwałą Nr VI/72/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
wskazała nowy termin do załatwienia sprawy, poniewaŜ Komisja Organizacyjna, 
która miała się sprawą zająć, obradowała później. W związku z tym, 
Przewodniczący Rady Powiatu zawiadomił p. J. Wolny o terminie rozpatrzenia 
skargi. Pismem z dnia 4 maja 2011 roku zaproszono p. J. Wolny do wzięcia 
udziału w posiedzeniu Komisji Organizacyjnej w dniu 17 maja 2011 roku. W dniu  
10 maja na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło pismo od p. J. Wolny 
wycofujące wcześniej złoŜoną skargę. P. J. Wolny nie pojawiła się na posiedzeniu 
Komisji Organizacyjnej, Komisja zatem uznała, Ŝe wycofuje ona skargę i sprawa 
oraz podejmowanie jakichkolwiek uchwał przez Radę Powiatu staje się 
bezprzedmiotowe. 
 
Ad. 7 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od VI sesji, które stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu.  
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił takŜe informację na temat 
przetargów i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z delegacji-w dniu  
3 maja 2011 roku delegacja Powiatu Wodzisławskiego udała się z wizytą do 
partnerskiego powiatu Recklinghausen (Niemcy). Na czele delegacji stali: 
Starosta Powiatu Wodzisławskiego, Tadeusz Skatuła oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, Eugeniusz Wala. Pozostałymi członkami delegacji byli: 
Jolanta Tomaszewska, Irena Obiegły, Donata Malińska, Przemysław Podeszwa  
i Krystian Skowron. Wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie wystosowane przez 
Caya Süberkrüba, Starostę Powiatu Recklinghausen. Bezpośrednią okazją do 
wspólnego spotkania był przypadający na ten rok jubileusz 10-lecia partnerstwa 
Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu Recklinghausen (umowa partnerska między 
oboma Powiatami została podpisana 2 lipca 2001 roku w Recklinghausen).  
W obchodach jubileuszu uczestniczyła teŜ delegacja szwedzkiego partnera 
Powiatu Recklinghausen i Powiatu Wodzisławskiego z Sörmland, na której czele 
stał nowo wybrany Przewodniczący Rady – Christer Kax Sundberg. Dodał, Ŝe 
jednym z najwaŜniejszych punktów programu wizyty była równieŜ dyskusja 
ekspertów wszystkich trzech uczestniczących stron dotycząca zakresu 
tematycznego pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Spotkanie poprowadziła p. Annette Schmidt ze Starostwa Powiatowego  
w Recklinghausen, a rozmawiano m.in. o róŜnych modelach państwowej  
i niepaństwowej pomocy społecznej. Poczyniono teŜ dalsze uzgodnienia – strona 
polska zaprosiła przedstawicieli partnerskich samorządów z Niemiec i Szwecji 
(ekspertów z tematyki związanej z pomocą społeczną i przemocą w rodzinie) do 
uczestnictwa w mającej się odbyć w powiecie wodzisławskim konferencji 
(proponowany termin: 21 października br. - tj. w Dzień Pracownika Socjalnego). 
Naczelnym celem ma być wypracowanie moŜliwości realizacji wspólnego 
trójstronnego projektu, w ramach którego moŜliwa będzie aplikacja o środki 
zewnętrzne (w tym równieŜ unijne). WaŜnym aspektem wizyty była takŜe 
dyskusja na temat dziedzictwa przemysłowego i wykorzystania potencjału, jaki 
stanowi turystyka przemysłowa. Wszystkich trzech partnerów cechują pewne 
analogie: ich obszary były przez długi czas zdominowane przez przemysł,  
a obecnie stoją przed dylematami wykorzystania i zagospodarowania obiektów 
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poprzemysłowych, przez co mogły podzielić się dotychczasowymi 
doświadczeniami swoich krajów w tym zakresie. Strona polska przedstawiła 
wykład dotyczący zagadnień ochrony  zabytków przemysłowych w powiecie 
wodzisławskim oraz zasad funkcjonowania Szlaku Zabytków Techniki  
w Województwie Śląskim. Szefowie wszystkich trzech samorządów podczas 
wspólnego spotkania, które odbyło się 5.05.2011 roku potwierdzili wolę realizacji 
programu wymiany pracowników swoich urzędów, a takŜe przeanalizowali 
moŜliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach wsparcia wspólnych 
inicjatyw (środki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, program „Europa dla 
Obywateli”).  
 
Ad. 8 
Radny p. I. Serwotka ponownie wystąpił w imieniu mieszkańców Radlina II  
i poinformował, ze kilka miesięcy temu na ręce Wicestarosty p. D. Prusa złoŜył 
wnioski mieszkańców i Rady Dzielnicy Radlin II dotyczące spraw na majątku 
powiatowym na terenie tej Dzielnicy, które naleŜy uporządkować w porozumieniu 
ze Starostą. Zaznaczył, iŜ nie otrzymał w tej sprawie Ŝadnej odpowiedzi,  
a dobrze byłoby gdyby o sprawach, które przechodzą przez niego personalnie, 
był takŜe informowany. 
Radny p. I. Serwotka powiedział takŜe, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Komisji 
BudŜetu Wicestarosta p. D. Prus poinformował, Ŝe Miasto Wodzisław Śl. jako 
jedyna gmina nie planuje wspólnych inwestycji na drogach powiatowych. 
Odczytał takŜe treść wiadomości sms, którą otrzymał od radnego miejskiego  
p. Króliczka: „Pan Okularczyk uwaŜa, Ŝe zatoka przy remizie nie jest potrzebna. 
Uchwała dla pomocy dla powiatu będzie w czerwcu. Proszę o pomoc w tej 
sprawie. Radny Króliczek”. P. I. Serwotka zasugerował, Ŝe moŜe przy pomocy 
radnych miejskich naleŜałoby podjąć jakieś działania, aby Wodzisław jako jedyna 
gmina nie został pominięty. 
 
Radny p. G. Kamiński poruszył sprawę organizacji transportu drogowego na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego w kontekście dojazdu młodzieŜy do szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski. Nawiązał do tego, iŜ potencjalni uczniowie szukają miejsc do nauki 
w sąsiednich powiatach, gdzie ten dojazd jest lepszy. Cała ta sytuacja ma 
przełoŜenie na ilość klas oraz ilość godzin dla nauczycieli. Zapytał takŜe o formę 
wydawania „Wieści Powiatowych” oraz o ewentualną zmianę sposobu ich 
dystrybucji.  
 
Radny p. Ł. Krzystała przedstawił problem mieszkańców ul. Pawła Skwary  
w Pszowie związany z wywozem kamienia z Kopalni Węgla Kamiennego 
„Rydułtowy-Anna”. Powiedział, Ŝe mieszkańcy uzyskali informację w Urzędzie 
Miasta Pszów, Ŝe Starosta wydał zgodę na przewoŜenie czy teŜ składowanie tego 
kamienia w Bukowie. Zapytał, czy faktycznie jakakolwiek zgoda została wydana, 
jeśli tak, to czego ona dotyczyła. Dodał, Ŝe wprawdzie jest to droga wojewódzka, 
ale dalszy bieg przewozu tych kamieni to droga powiatowa-ul. Paderewskiego. 
Samochody, którymi kamienie są przewoŜone są nienaleŜycie zabezpieczone i są 
szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Rady p. Ł. Krzystała zapytał takŜe, czy  
25 tys. zł pokryje remont chodnika przy ul. Paderewskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny zapytał, w jaki sposób są przeprowadzane przetargi przez 
Starostwo, jak dokonuje się zapytań o cenę, jakie kryteria brane są pod uwagę, 
jakie obowiązują mechanizmy. Dodał, Ŝe ze sprawozdania Starosty o dokonanych 
przetargach wynika, Ŝe przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do 



12 
 

sprzętu biurowego wygrała firma z Warszawy. Zapytał czy nie ma lokalnych firm, 
które mogłyby takie materiały dostarczać. 
 
Ad. 9 a) 

� Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  
w Gorzycach, stanowiący załącznik nr 12 do protokołu.  

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach.  
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr VII/75/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 9 b) 

� Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego 
zaprzestania działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, stanowiący załącznik nr 14 

do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych,  
2 wstrzymało się od głosu, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr VII/76/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 9 c) 

� Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, stanowiący załącznik nr 16 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało  
25 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr VII/77/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 9 d) 

� Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny 
uŜywanego sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 
stanowiący załącznik nr 18 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało  
25 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 9 e) 

� 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, stanowiący załącznik  

nr 20 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, Ŝe projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję BudŜetu, przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska 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 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. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, bez głosów 
przeciwnych. 
Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego 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. 
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wraz z załącznikami została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
Ad. 9 f) 

� Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady 
Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 22 do protokołu.  

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 
Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało  
24 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 2 głosy przeciwne. 
Uchwała Nr VII/80/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego  
w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 10 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odpowiadając radnemu p. G. Kamińskiemu na 
zagadnienie dotyczące powiatowego transportu drogowego powiedział, Ŝe nowa 
ustawa wprowadziła nowe zasady dotyczące transportu zbiorowego 
wprowadzając pojęcie transportu zbiorowego powiatowego. W tym temacie 
odbyło się specjalne posiedzenie Konwentu Miast i Gmin. Po głębokiej analizie 
treści zawartych w ustawie zostało ustalone w sposób jednoznaczny, Ŝe transport 
powiatowy dotyczy tylko tych miejsc, tych gmin, w których nie funkcjonuje MZK. 
Czyli wszystkie gminy, które naleŜą do MZK odpowiadają lokalnie za swój 
transport. Transport powiatowy to transport, który jest prowadzony w gminach 
przez PKS, na które linie zostało wydane stosowane zezwolenie przez Starostę,  
a dotyczy to przede wszystkim gmin: Gorzyce, Godów i Lubomia. Nie naleŜą one 
do MZK, ale złoŜyły chęć przystąpienia do niego i podjęły uchwały dotyczące 
przystąpienia do MZK. P. Starosta powiedział, Ŝe po pojawieniu się nowej ustawy, 
o której mowa wyŜej, gminy zaczęły przeliczać koszty, jakie będą musiały z tego 
tytułu ponieść. Uznały, Ŝe najlepiej byłoby gdyby Powiat równieŜ wszedł  
w strukturę MZK i płaciłby za odcinki tras łączące poszczególne gminy Powiatu. 
Nowa ustawa wyklucza taką moŜliwość. Wspomniane trzy gminy doszły jednak 
do wniosku, Ŝe koszty jakie ponoszą przy PKS-ie są o wiele niŜsze niŜ te, które 
poniosłyby przy MZK. P. Starosta dodał, Ŝe na dobrą sprawę Powiat nie musi się 
tym zajmować ani martwić, ale gminy zrozumiały, Ŝe są w sytuacji zagroŜenia, 
polegającej na tym, Ŝe te linie w owych trzech gminach obsługuje PKS Rybnik, 
który jest w tej chwili w likwidacji. W związku z tym, istnieje zagroŜenie, Ŝe  
w kaŜdej chwili moŜe zamknąć linie. W takiej sytuacji Starosta musi zabezpieczyć 
transport zbiorowy tym gminom. Takiego zagroŜenia na dzisiaj nie ma Gmina 
Lubomia, bo do końca roku obsługuje ją PKS Racibórz i Zakłady Komunalne  
z Raciborza, a Gmina Gorzyce podpisała umową z PKS Racibórz do końca tego 
roku, gdzie podwykonawcą jest dalej PKS Rybnik. Największe obawy posiada 
Gmina Godów. Najbezpieczniejszym i najprostszym rozwiązaniem byłoby 
zawarcie umowy z PKS Racibórz. Pomimo wstępnych korzystnych dla Powiatu 
ustaleń z PKS Racibórz, Starosta otrzymał pismo, w którym został 
poinformowany, Ŝe PKS Racibórz nie będzie w stanie sprostać stawianym przez 
Powiat Ŝądaniom, jeŜeli nie zawrze on umowy z nim na trzy lata. Ustawa  
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o transporcie drogowym mówi, Ŝe w sytuacji zagroŜenia moŜna podpisać  
z przewoźnikiem umowę tylko na okres jednego roku, a po roku Powiat jest 
zobowiązany ogłosić przetarg. P. Starosta dodał, Ŝe nikt nie chce zaryzykować 
powiększeniem swojej bazy autobusowej na okres roku. Istnieje jeszcze jedno 
rozwiązanie-jeŜeli Powiat Wodzisławski spisze porozumienie z Powiatem 
Raciborskim, przekazując mu organizację transportu zbiorowego dla Powiatu 
Wodzisławskiego, on gwarantuje spółce, która jest w jego strukturach, 
bezpieczne funkcjonowanie. Zgodnie z ustawą to Powiat powinien dopłacić do 
tych braków, które pojawią się na koniec roku. Gminy równieŜ złoŜyły deklarację, 
Ŝe będą w tych kosztach uczestniczyć. Starostwo opracowało nową sieć linii 
połączeń, wychodząc z załoŜenia, Ŝe te linie, które dzisiaj obsługują gminy nie 
spełniają oczekiwań mieszkańców. Jest wiele linii, które moŜna by uruchomić,  
a które byłyby atrakcyjniejsze, ale i bardziej dochodowe. W tym opracowaniu 
uwzględnione są takŜe szkoły ponadgimnazjalne, do których dzisiaj autobus nie 
dojeŜdŜa. Póki co nie ma Ŝadnego zagroŜenia, a rozmowy są w toku. P. Starosta 
powiedział, Ŝe jeŜeli do dziesięciu dni nie wpłynie ostateczna deklaracja Powiatu 
Raciborskiego będzie on zmuszony szukać innego rozwiązania. Natomiast to, Ŝe 
młodzieŜ jest pozbawiona dojazdu do szkół jest nieprawdą. 
p. Starosta odniósł się takŜe do drugie kwestii poruszonej przez radnego  
p. G. Kamińskiego, a mianowicie do „Wieści Powiatowych”. Faktem jest, Ŝe 
powstały pewne opóźnienia w ich wydawaniu. Jest to miesięcznik, jednak numer 
majowy wyszedł z opóźnieniem ze względu na to, Ŝe chciano umieścić w nim 
informację z delegacji w Recklinghausen. ZałoŜenie jest takie, aby „Wieści 
Powiatowe” wychodziły po sesji i aby uwzględniały wszystko to, co się na niej 
dzieje. 
 
Wicestarosta Powiatu p. D. Prus powiedział, Ŝe jeśli chodzi o zagadnienie 
dotyczące wniosków mieszkańców Radlina II związanych z powstaniem zatoki 
obok remizy straŜackiej, naleŜy zaznaczyć, Ŝe jest to grunt prywatny i naleŜałoby 
najpierw go wykupić, aby móc prowadzić dalsze rozmowy w tym temacie. 
Odpowiedź na to zagadnienie została kilka tygodni temu wysłana na ręce 
przewodniczącej Rady Dzielnicy Radlin II.  
Wicestarosta p. D. Prus powiedział, Ŝe jeśli chodzi o partycypację w remontach 
dróg powiatowych przez Miasto Wodzisław Śl. to do dnia dzisiejszego nie 
przekazało ono Ŝadnych środków, a ustami Wiceprezydenta p. D. Szymczaka 
została przekazana informacja, Ŝe Miasto nie jest zainteresowane partycypacją  
w kosztach remontów chodników i dróg, poniewaŜ uwaŜa, Ŝe jest to zadanie 
Powiatu. W związku z tym kwota, którą zadeklarowało Miasto Wodzisław Śl.  
w wysokości 20 tys. zł do dnia dzisiejszego nie została przekazana. 
 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych p. K. Lerch odnosząc się do pytań 
radnego p. J. Szczęsnego powiedziała, Ŝe przeprowadzone postępowanie na 
dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego było postępowaniem 
prowadzonym nie w trybie przetargu nieograniczonego, tylko w trybie zapytania 
o cenę. RóŜnica polega na tym, Ŝe w przetargu nieograniczonym wszczynając 
postępowanie zamieszcza się ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym i ma do 
niego prawo przystąpić kaŜdy wykonawca, wystarczy mieć tylko jedną waŜną 
ofertę. Natomiast w trybie zapytania o cenę, zgodnie z ustawą istnieje obowiązek 
wysłania zaproszeń do składania ofert do minimum pięciu wykonawców. Tak teŜ 
Biuro Zamówień Publicznych robi. Dodała, Ŝe w tym konkretnym przypadku 
zaproszenie zostało wysłane do 8 lub 9 wykonawców. Wykonawcy ci zostali 
wybrani na podstawie doświadczeń. W przeszłości podczas przeprowadzania 
przetargów na dostawę materiałów eksploatacyjnych wpływało bardzo duŜo ofert 
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i dochodziło do sytuacji, gdzie trzeba było uniewaŜniać postępowania, poniewaŜ 
w związku z tym, Ŝe kaŜdy mógł przystąpić do przetargu, wpływały ofert bardzo 
źle przygotowane, które skutkowały odrzuceniem, nie wspominając juŜ  
o proponowanym towarze, który zazwyczaj był najtańszy i był zamiennikiem 
oryginału. Teraz przetargi przeprowadzane są w trybie zapytania o cenę, 
poniewaŜ ustawa na to zezwala, Biuro ma prawo wybrać wykonawców, którzy 
świadczą usługi dobrej jakości spełniające jego oczekiwania. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. J. WyleŜych odpowiadając na 
pytanie radnego p. Ł. Krzystały dotyczące transportu kamienia z KWK 
„Rydułtowy-Anna” powiedział, Ŝe w tej sprawie są dwie kwestie. Pierwsza z nich 
to odpad przy produkcji, czyli wydobycie węgla i tu Starosta nie jest organem, bo 
koncesje na taką działalność wydaje minister. Druga kwestia to transport. 
Starosta wydaje decyzję na transport, w zaleŜności od tego co jest zawarte we 
wniosku. Dodał, Ŝe dobrze byłoby gdyby otrzymał numery rejestracyjne tych 
samochodów lub nazwę firmy, bo jeŜeli jest to firma z terenu Powiatu 
Wodzisławskiego, to na pewno taką decyzję dostała i są w niej określone 
warunki. Wtedy moŜna by wszcząć przeciwko tej formie jakieś postępowanie. Są 
takŜe inne słuŜby takie jak policja czy inspekcja drogowa, które mogą pilnować 
czy samochody nie są przetonaŜowane lub czy wyjeŜdŜają na ulice z brudnymi 
kołami. P. J. WyleŜych zapewnił, Ŝe jeŜeli zostały naruszone warunki decyzji i jest 
to firma z terenu Powiatu, to Starostwo się tym zajmie. 
 
Ad. 11 
Radny p. I. Serwotka powiedział, Ŝe wniosek mieszkańców Radlina II nie 
dotyczył tylko zatoki przy remizie straŜackiej. Było w nim równieŜ szereg innych 
zapytań. P. I. Serwotka poprosił Wicestarostę p. D. Prusa o pomoc  
w ewentualnym przyjęciu delegacji przedstawicieli tej Dzielnicy, w celu 
wyjaśnienia problemów ich dotyczących oraz kwestii zawartych we 
wspomnianych wniosku. Dodał, Ŝe dobrze się stało, Ŝe radni miejscy w osobach 
p. B. Capek oraz p. J. WyleŜycha usłyszeli będąc na Sali obrad, Ŝe tylko Miasto 
Wodzisław Śl. nie chce w Ŝaden sposób brać udziału w modernizacji i remontach 
dróg i chodników powiatowych, które słuŜą przecieŜ wszystkim mieszkańcom. 
Stąd zaapelował, Ŝeby się tą sprawą jednak bardziej zainteresować. 
 
Radny p. G. Kamiński wracając do swojej wcześniejszej wypowiedzi dodał, aby 
Wydział Komunikacji sprawdził, czy we wrześniu wraz z początkiem nowego roku 
szkolnego uczniowie będą mieli moŜliwość dotarcia do szkół z kaŜdej gminy  
z terenu Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła powiedział, Ŝe to nie Powiat jest organizatorem 
transportu drogowego, ale postara się zrobić wszystko, aby sytuacja uległa 
poprawie.  
 
Ad. 12 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych: 

� z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 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 zaproszeniem Starosty na „III Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Starosty 
Powiatu Wodzisławskiego”. 
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PowyŜsze pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15 20.  
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 
 
       Przewodniczący Rady 
 
          /-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 
 
 


