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Protokół  nr VIII/11 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 30 czerwca  2011 r. 
 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2011 roku o godz. 12.00. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy               

ul. Pszowskiej 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. W trakcie obrad liczba uczestniczących radnych wzrosła do 26. Lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

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

zaproszonych gości oraz  wszystkie osoby uczestniczące w sesji.  

W sesji uczestniczyli: Starosta Powiatu  poprzedniej kadencji p. Jerzy Rosół, członkowie 

Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji p. Tadeusz Sobala i p. Mieczysław Kowalski,                      

p. Cecylia Skotnicka - biegły rewident Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. „Auxilium”                

w Krakowie, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy Starostwa, 

przedstawiciele mediów.  

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował również, że  p. Damian 

Majcherek - członek Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji ze względu na inne obowiązki 

nie mógł uczestniczyć w sesji,  po czym odczytał pismo jakie skierował do Rady Powiatu.   

 
Ad. 2  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował, że  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 VII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu  

     Wodzisławskiego za rok 2010  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu: 

a) sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok, 

b) sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta,  
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c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu 

Powiatu za 2010 rok, 

d) informacja o stanie  mienia Powiatu Wodzisławskiego,   

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie  udzielenia  absolutorium 

Zarządowi Powiatu, 

f)   dyskusja, 

g) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za  2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego  za 2010 rok,  

h) uchwała w sprawie udzielenia  Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  

absolutorium   za 2010 rok. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :  

a) rozwiązania za wypowiedzeniem Porozumienia w sprawie objęcia działaniem 

„Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Rybniku” 

Powiatu Wodzisławskiego zawartego  w dniu 30 stycznia 2004 roku w Rybniku 

pomiędzy Miastem Rybnik a Powiatem Wodzisławskim, 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  w 

Wodzisławiu Śląskim”, 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach”,  

d) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny używanego sprzętu medycznego przez 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

e) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” (na 

podstawie uchwały Nr 10/2011 Rady Społecznej ZOZ), 

f) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”                           

(na podstawie uchwały Nr 11/2011 Rady Społecznej ZOZ), 

g) powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

h) powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

i) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu 



 3

Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych, 

j) wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 

Urologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

k) wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Poradni 

Neonatologicznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

l) wyrażenia zgody na złożenie przez Dom Pomocy Społecznej                             

w Gorzycach wniosku  o wygaszenie trwałego zarządu,  

m) założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Plastyczne                          

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

41,  

n) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek 

wodnych na bieżące utrzymanie wód  i urządzeń wodnych oraz na finansowanie 

lub dofinansowanie inwestycji,  

o) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej,  

p) udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 

ochrony środowiska, 

q) uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, 

r) zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum 

Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim ze 

środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy                    

i Polityki Społecznej, 

s) nadania statutu Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

t) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych,  

u) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

położonej w Godowie, 
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v) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 

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

z załącznikami, 

w) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia                       

27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011–2022, 

x) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/568/2010z dnia 

10.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego, 

y) ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Wodzisławskiego, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć,  o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy   z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

 8.  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego      

      za okres 2009-2010.  

 9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10.  Wnioski i oświadczenia radnych.  

11.  Informacje bieżące.  

12.  Zamknięcie obrad VIII sesji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala  przedstawił pismo Starosty będące 

wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :  

-  wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie      

przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,  

-  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim                     

a miastem Jastrzębiem – Zdrój działającym na prawach powiatu dotyczącego 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Na tej podstawie Przewodniczący Rady p. E. Wala  poinformował, iż wprowadza 

autopoprawką do porządku obrad rozpatrzenie ww. projektów uchwał kolejno w punktach 

7 z oraz 7 ź.  

Innych wniosków nie zgłoszono.  

W związku z powyższym porządek obrad VIII sesji przedstawiał się następująco :  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych.  
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6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania  z wykonania budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego za rok 2010  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu : 

a) sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok, 

b) sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, 

c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu z wykonania        

budżetu Powiatu za 2010 rok, 

d) informacja o stanie  mienia Powiatu Wodzisławskiego,  

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie  udzielenia  absolutorium 

Zarządowi Powiatu, 

f) dyskusja, 

g) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za  2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego  za 2010 rok,  

h) uchwała w sprawie udzielenia  Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  

absolutorium   za 2010 rok. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :  

a) rozwiązania za wypowiedzeniem Porozumienia w sprawie objęcia działaniem 

„Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                     

w Rybniku” Powiatu Wodzisławskiego zawartego w dniu 30 stycznia 2004 

roku w Rybniku pomiędzy Miastem Rybnik a Powiatem Wodzisławskim, 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śląskim”, 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,  

d) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny używanego sprzętu medycznego 

przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

e) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” (na 

podstawie uchwały Nr 10/2011 Rady Społecznej ZOZ), 

f) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” (na 

podstawie uchwały Nr 11/2011 Rady Społecznej ZOZ), 

g) powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 
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h) powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

i) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

j) wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału 

Urologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

k) wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Poradni 

Neonatologicznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

l) wyrażenia zgody na złożenie przez Dom Pomocy Społecznej                             

w Gorzycach wniosku  o wygaszenie trwałego zarządu,  

m)  założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Plastyczne                          

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

41,  

n) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla 

spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód  i urządzeń wodnych oraz na 

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,  

o) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, 

p) udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 

ochrony środowiska, 

q) uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, 

r) zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum 

Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu 

Śląskim ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej, 

s) nadania statutu Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

t) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych   na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                

i społecznej osób niepełnosprawnych,  
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u) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, położonej w Godowie, 

v) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 

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

z załącznikami, 

w)  zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia                    

27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011–2022, 

x)  zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/568/2010                   

z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego, 

y)  ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Wodzisławskiego, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć,  o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), 

z) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu  Cieszyńskiego w sprawie 

przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,  

  ź) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Wodzisławskim a miastem Jastrzębiem – Zdrój działającym na prawach 

powiatu dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.  

  8. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego  

za okres 2009-2010.  

  9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Informacje bieżące.  

12. Zamknięcie obrad VIII sesji.  

 

Ad. 3  

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

przygotowany i wyłożony 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.  

Protokół Nr VII/11 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 maja 

2011 r.  został przyjęty. 
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Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła  - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Starosta przedstawił również informację o przeprowadzonych i prowadzonych 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

Następnie Starosta Powiatu p. T. Skatuła zaprezentował  logo Powiatu 

Wodzisławskiego. Powiedział, że logo w formie stylizowanego kwiatu nawiązuje do 

pozostałych symboli Powiatu, łączy elementy heraldyczne  zawarte w herbie i symbolizuje 

idee kwitnącego miejsca. Tworzy jednolity wizerunek łatwy do rozpoznania  i 

zapamiętania.    

Z kolei głos zabrała p. Katarzyna Del Rio – inspektor Wydziału Strategii                      

i Rozwoju Powiatu, która zaprezentowała oraz omówiła tryb wyboru logo Powiatu 

Wodzisławskiego.  Powiedziała, że logo  zostało wyłonione w drodze konkursu 

ogłoszonego w marcu br. Informacja o konkursie pojawiła się w mediach lokalnych oraz 

ogólnopolskich serwisach internetowych dotyczących tematyki artystycznej, graficznej               

i plastycznej. Do udziału w konkursie przystąpiło 39 osób składając w sumie 82 projekty. 

Konkurs adresowany był do wszystkich twórców, a prace mogły być realizowane                       

i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Jeden uczestnik bądź jeden zespół mógł 

nadesłać na konkurs maksymalnie 3 projekty. Starosta Powiatu powołał komisję 

konkursową, w skład której weszli:  Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu 

Wodzisławskiego,  Eugeniusz Wala -  Przewodniczący Rady Powiatu, Grażyna Durczok                  

- Sekretarz Powiatu, Rafał Ciechoński - grafik komputerowy, Barbara Budka - nauczyciel 

plastyk oraz pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju  Powiatu - Barbara Jasińska Musik                  

- z-ca Naczelnika i Magdalena Kozielska - inspektor. Komisja konkursowa dokonała oceny 

nadesłanych prac według następujących kryteriów: 

a) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

b) specyfika regionu i cechy charakterystyczne powiatu, 

c) walory graficzne i wartości promocyjne, 

d) czytelność i funkcjonalność. 

Oceniana praca  mogła uzyskać maksymalnie 25 pkt.   Największą liczbę punktów zdobył 

projekt  autorstwa   p. Aleksandra Bąka  z  Poznania.  Przedstawiony projekt wyróżnia się 

wśród ocenionych prac.  Logo  nawiązuje  do  pozostałych  symboli powiatu – herbu, flagi 

oraz  pieczęci,  zachowując  w   ten   sposób   jednolitość  i   zgodność   w  kształtowaniu 

tożsamości   wizualnej   Powiatu.   Zgodnie   z   przyjętymi  w   działaniach   promocyjno 

– reklamowych  zasadami, identyfikacja wizualna powinna odpowiadać specyfice powiatu. 
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Zaproponowane  logo w formie stylizowanego kwiatu łączy elementy heraldyczne obecne 

w herbie, symbolizując ideę kwitnącego miejsca.  Logo jest  atrakcyjne i tworzy jednolity 

wizerunek łatwy  do  rozpoznania  i  zapamiętania.  Dodatkowo   prosta  graficznie forma 

przewiduje  możliwość  wszechstronnego wykorzystania i dlatego będzie dobrze widoczne 

również na małych powierzchniach np. materiałach promocyjnych.  Przyjęte logo Powiatu 

Wodzisławskiego nie zastąpi herbu będzie go jedynie „wspierać” w identyfikacji wizualnej. 

Zgodnie z zasadami heraldycznymi najważniejszym znakiem jednostki samorządowej jest 

herb,  którego  używanie  zasadne  jest  przede  wszystkim  w  miejscach  o   znaczeniu 

szczególnym dla Powiatu oraz przy specjalnych okazjach, takich jak uroczystości o dużym 

znaczeniu patriotycznym, historycznym czy artystycznym. 

Ad. 5 

P. Piotr  Cybułka – przedstawił interpelację w sprawie postępowania administracyjnego 

dotyczącego pozwolenia wodno-prawnego dla projektowanej drogi łączącej ulicę 

Wypadów z ulicą Młyńską w Radlinie. 

Interpelacja jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 6 

a) sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok jest  załącznikiem 

nr 7 do protokołu, 

b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok wraz z opinią 

biegłego rewidenta jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Opinie Komisji do sprawozdań :  

Rewizyjnej – pozytywna,  

Organizacyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

 

W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła.    

W swoim wystąpieniu  powiedział, że zakończenie roku budżetowego                              

i obrachunkowego 2010 powoduje, iż zmianie ulegają dotychczasowe normy regulujące 

sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych przedkładanych przez 

zarząd powiatu organowi stanowiącemu jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                         

w Katowicach. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym organ wykonawczy 

sporządzał jedynie sprawozdanie z wykonania budżetu i tylko ten dokument był podstawą 

udzielenia absolutorium. Obecnie weszły w życie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na podstawie których zarząd został 
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zobligowany do przestawienia organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku budżetowym: 

1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, które zawiera zestawienie 

dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego za 2010 rok, 

2. sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem 

założycielskim za 2010 rok, 

3. informacji o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok. 

Dodatkowo, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, 

zarząd przekazał organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe powiatu obejmujące: 

1. bilans z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok, 

2. łączny bilans powiatowych jednostek budżetowych za 2010 rok, 

3. łączny rachunek zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych  

za 2010 rok, 

4. łączne zestawienie zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych za 

2010 rok. 

Z uwagi na zapis art. 268 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe 

Powiatu Wodzisławskiego zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który w swojej opinii 

stwierdził, iż ww. sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny 

finansowej i majątkowej Powiatu Wodzisławskiego jak i wyniku za rok obrotowy 2010, 

zostało sporządzone zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a ponadto jest zgodne z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa jak i postanowieniami statutu powiatu. 

Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. przyjęty został w dniu 28 stycznia 2010 r. 

Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010. Po stronie dochodów 

zaplanowano osiągnięcie kwoty 95 930 669,00zł., natomiast po stronie wydatków 

zaplanowano do rozdysponowania kwotę 99 444 627,00 zł. Charakterystyczną cechą 

uchwalonego na 2010r. budżetu powiatu był fakt, przyjęcia konstrukcji tegoż budżetu                         

z deficytem w wysokości 3 513 958,00 zł stanowiącym - zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych – ujemną różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami 

budżetowymi. 

W toku wykonywania budżetu, plan dochodów zwiększono do kwoty 108 845 690,00zł, 

natomiast plan wydatków osiągnął poziom 115 988 490,00zł. Wykonanie budżetu za 

2010r. zamknęło się po stronie dochodów kwotą 109 581 411,19zł., a po stronie 

wydatków kwotą 111 708 069,57zł. Wykonany wynik budżetu za 2010r., to deficyt 

budżetowy w wysokości 2 126 658,38zł. Dodatkowo w rozliczeniu budżetu powiatu za 

2010 r. uwzględniono środki finansowe w kwocie 5 442 796,29zł., stanowiące przychody 
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pochodzące, wolnych środków jak i kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Z kolei na 

spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach w ubiegłych kredytów  i pożyczek, 

przeznaczono kwotę 695 733,71zł., stanowiącą rozchody budżetowe. Uwzględniając 

osiągnięte dochody i przychody pomniejszone o dokonane wydatki i rozchody saldo 

budżetu powiatu za 2010r. jest dodatnie i zamyka się kwotą 2 620 404,20 zł. Osiągnięcie 

dodatniego wyniku finansowego w okresie kryzysu finansowego należy ocenić 

pozytywnie. 

Sprawozdanie opisowe jak i statystyczne sprawozdania budżetowe były też przedmiotem 

badań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Organ nadzoru wydał pozytywną 

opinię o przedłożonym przez zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.     

Na zakończenie swojego wystąpienia  zwrócił  się do  Rady, o udzielenie Zarządowi 

absolutorium, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania 

finansowego Powiatu Wodzisławskiego. 

 

c) Uchwała Nr 4100/II/50/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie : opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 

rok jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Uchwałę przedstawił Wiceprzewodniczący Rady p. Roman Juzek.  

 

d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem                   

nr 10 do protokołu. 

 

e)  wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  absolutorium za    

2010 rok jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Ww.wniosek został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                       

p. Jarosława Szczęsnego.  

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady p. Roman Juzek przedstawił Uchwałę                       

Nr 4100/II/80/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

Ww. uchwała  jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

f) W dyskusji  głos zabrali :  
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Przewodniczący Rady p. E. Wala  podkreślił, iż budżet Powiatu Wodzisławskiego 

wykonywany był przez 11 miesięcy 2010 roku przez Zarząd poprzedniej kadencji pod 

przewodnictwem Starosty Powiatu  p. Jerzego Rosoła.  

 

Z kolei  p. Piotr Cybułka powiedział, że podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium jest 

ważnym aktem, nad którym głosuje Rada. Wszystkie opinie odnoszące się do wykonania 

budżetu są pozytywne, a dokumenty stwierdzają dobrą stronę wykonania budżetu.   

Ponadto nawiązał do okresu działalności naszego Powiatu, w którym Powiat płacił na tzw. 

„janosikowe”, bowiem sytuacja finansowa była na tyle dobra, że odprowadzano  środki na 

rzecz obszarów „biedniejszych”.  

Tymczasem w chwili obecnej nasz - jeden z największych powiatów korzysta                           

z  „janosikowego”. W związku z powyższym zwrócił się o szersze przedstawienie tej 

sprawy.  

 

W odniesieniu do powyższej sprawy Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski 

powiedział, że sytuacja w której Powiat był  płatnikiem  netto w zakresie tzw. 

„janosikowego” miała miejsce  na początku 2003 i 2004 roku, wtedy gdy weszła w życie 

nowa ustawa o jednostkach samorządu terytorialnego. Później takich wpłat nie było. W 

roku 2010  Powiat nie korzystał z subwencji wyrównawczej, czyli nie był biorcą 

zwiększonych wpływów subwencyjnych. Sytuacja taka ma miejsce w roku budżetowym 

2011, wpływy podatkowe od osób fizycznych i prawnych  są  niższe niż średnia dla 

powiatów i obliczane są przez Ministerstwo Finansów, zaś później przekazywane na 

odpowiedni rachunek bankowy budżetu Powiatu.  

 

Inny głosów w dyskusji nie było.  

 

g)   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za  2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego  za 2010 rok jest załącznikiem nr 13 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 

Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad  projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 

26 radnych,  głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  Uchwała została podjęta 

jednogłośnie  

 
Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za  2010 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 

2010 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 

h) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  

absolutorium   za 2010 rok jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 

Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  

 

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 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 

26 radnych,  głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  Uchwała została podjęta 

jednogłośnie  

 
Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia  

Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  absolutorium   za 2010 rok  została podjęta 

i stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 

W związku z otrzymaniem absolutorium za 2010 rok Przewodniczący Rady p. E. Wala 

złożył gratulacje i podziękowania Zarządowi Powiatu oraz członkom Zarządu poprzedniej 

kadencji.  

 

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu poprzedniej kadencji p. Jerzy Rosół, który 

podziękował Radzie Powiatu za pozytywną ocenę działalności Zarządu w trakcie 

realizowania budżetu w roku 2010. Podkreślił, że pomimo iż  rok 2010  był trudny,  

osiągnięto nadwyżkę 2,6  mln. zł.   

Zwrócił się również do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z podziękowaniami 

za współpracę przy realizacji budżetu poprzedniego roku.  

Obecnemu Zarządowi Powiatu życzył dobrego wyniku finansowego za rok bieżący.  
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Z kolei Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła  w imieniu Zarządu Powiatu obecnej 

kadencji podziękował za udzielenie absolutorium. Jako Starosta obecnej i Wicestarosta 

poprzedniej kadencji traktuje wynik głosowania jako dowód  szczególnego zaufania do 

prowadzonej polityki obydwu Zarządów.  

Wynik głosowania nie tylko cieszy lecz także zobowiązuje, stąd też zapewniał, że Zarząd 

Powiatu  zrobi wszystko aby nie zawieść i spełnić oczekiwania.  

Podziękował Zarządowi poprzedniej kadencji na czele ze Starostą p. Jerzym Rosołem,  

radnym poprzedniej kadencji. Jednocześnie podkreślił, iż współpraca w obecnej kadencji 

jest bardzo dobra. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego                           

i efektywnego wykonania budżetu. Stwierdził, że pomimo trudności udało się zrealizować   

i przygotować do realizacji wiele istotnych przedsięwzięć. Podziękował również 

Skarbnikowi i służbom finansowym Starostwa Powiatowego, kierownikom jednostek  

organizacyjnych i pracownikom Starostwa w szczególności za pracę, której efektem było 

pozyskanie środków zewnętrznych.  

 

Innych głosów nie było.  

 

 

Ad. 7  

a) Projekt  uchwały w sprawie rozwiązania za wypowiedzeniem Porozumienia                     

w sprawie objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania                        

o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Wodzisławskiego zawartego w dniu 30 

stycznia 2004 roku w Rybniku pomiędzy Miastem Rybnik a Powiatem 

Wodzisławskim, jest załącznikiem nr 17 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

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.  
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Uchwała Nr VIII/83/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

rozwiązania za wypowiedzeniem Porozumienia w sprawie objęcia działaniem 

„Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” 

Powiatu Wodzisławskiego zawartego w dniu 30 stycznia 2004 roku w Rybniku 

pomiędzy Miastem Rybnik a Powiatem Wodzisławskim została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik nr 18  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala  o godz. 13.20  ogłosił 30 minutową przerwę                       

w obradach, zaś po wznowieniu obrad przekazał przewodniczenie p. Dawidowi 

Topolowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu.  

 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2010 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej   w Wodzisławiu Śląskim” jest załącznikiem nr 19  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 21 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej              

w Wodzisławiu Śląskim” została podjęta.  Uchwała  stanowi załącznik nr 20  do 

protokołu. 

 

 

c) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2010 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach” jest załącznikiem nr 21 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

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

przyjęciem głosowało 22 radnych, 1 głos był  przeciwny, głosów wstrzymujących nie 

było.  

 
Uchwała Nr VIII/85/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                 

w Rydułtowach” została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny używanego 

sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod 

nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” jest załącznikiem nr 23  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol 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 VIII/86/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny używanego sprzętu medycznego przez 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”  została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 24  do 

protokołu. 
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e) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                    

w Rydułtowach” (na podstawie uchwały Nr 10/2011 Rady Społecznej ZOZ), jest 

załącznikiem nr 25 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.                            

Za przyjęciem głosowało 23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/87/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” została 

podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 26  do protokołu. 

 

 

f) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach” (na podstawie uchwały Nr 11/2011 Rady Społecznej ZOZ),jest 

załącznikiem nr 27 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Organizacyjną.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.  

Za przyjęciem głosowało 23 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr VIII/88/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” została 

podjęta.  Uchwała stanowi załącznik nr 28  do protokołu. 

 

 

g) Projekt  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim”, jest załącznikiem nr 29 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol zwrócił się o zgłaszanie kandydatów 

spośród radnych na członków Rady Społecznej.  

Podane zostały następujące kandydatury :  

P. Barbara Połednik,  

P. Krystyna Smuda,  

P. Stanisław Małecki. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, zatem nazwiska zostały wpisane do 

projektu uchwały.  

   

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol 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 VIII/89/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania 

Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 30  do protokołu. 

 

h) Projekt  uchwały w sprawie  powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

jest załącznikiem nr 31 do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Organizacyjną. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol zwrócił się o zgłaszanie kandydatów 

spośród radnych na członków Rady Społecznej.  

Podane zostały następujące kandydatury :  

P. Lucyna Stiel,  

P. Katarzyna Brachmańska,  

P. Andrzej Korbica. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, zatem nazwiska zostały wpisane do 

projektu uchwały.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol 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 VIII/90/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania 

Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  została podjęta.                       

Uchwała stanowi załącznik nr 32  do protokołu. 

 

 

i) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu                    

w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na 

ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych jest załącznikiem nr 33  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 



 20

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 21 radnych, 3 głosy były wstrzymujące, głosów przeciwnych  nie 

było.  

 

Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych została podjęta.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 34  do protokołu. 

 

j) Projekt  uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania 

działalności Oddziału Urologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” jest 

załącznikiem nr 35 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol 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 VIII/92 /2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie                   

wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału            

Urologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą  

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 36  do protokołu. 

 

 

k) Projekt  uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania 

działalności Poradni Neonatologicznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” jest 

załącznikiem nr 37 do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol 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 VIII/93 /2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wydania 

opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Poradni Neonatologicznej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” została podjęta.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 38   do protokołu. 

 

 

l) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Dom Pomocy 

Społecznej w Gorzycach wniosku o wygaszenie trwałego zarządu, jest 

załącznikiem nr 39 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska  oraz Komisję  Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol 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 VIII/94/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach wniosku                          

o wygaszenie trwałego zarządu  została podjęta.  Uchwała stanowi załącznik nr 40  

do protokołu. 

 

m) Projekt  uchwały w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum 

Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 41 jest załącznikiem nr 41 do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu  

oraz Komisję  Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                              

Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos był wstrzymujący, głosów przeciwnych nie 

było.  

 
Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie założenia 

szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim         

z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 42  do protokołu. 

 

 

n) Projekt  uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód  i urządzeń 

wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, jest załącznikiem                

nr 43  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska  oraz Komisję  Budżetu 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                                  

Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 

 
Uchwała Nr VIII/96/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek 

wodnych na bieżące utrzymanie wód  i urządzeń wodnych oraz na finansowanie 

lub dofinansowanie inwestycji,  została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 44  do protokołu. 
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o) Projekt  uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji                       

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jest załącznikiem nr 45       

do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska  oraz Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                                

Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/97/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska                      

i gospodarki wodnej,  została podjęta.  

Uchwała  stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

p) Projekt  uchwały w sprawie  udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na 

realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, jest załącznikiem nr 47                   

do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska  oraz Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/98/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  

udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 
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celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 

ochrony środowiska,  została podjęta.  

Uchwała  stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 

 

q) Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, 

jest załącznikiem nr 49  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                      

Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

 

r) Projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów 

utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy                      

w Wodzisławiu Śląskim ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest załącznikiem nr 51 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną                       

oraz Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                            

Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr VIII/100/2011Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum 

Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim 

ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy              

i Polityki Społecznej,  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

 

s) Projekt  uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Specjalistycznemu 

Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, jest 

załącznikiem nr 53 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                                 

Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/101 /2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania 

statutu Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 54  do protokołu. 

 

t) 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 55  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                        

Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr VIII/102 /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. 

Uchwała  stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

 

 

u) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat 

Wodzisławski prawa służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, położonej w Godowie jest załącznikiem nr 57 do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                               

Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/103 /2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, położonej w Godowie została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 

 

 

v) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                   

Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r.w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 

na 2011r. wraz z załącznikami, jest załącznikiem nr 59 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu  oraz Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 25 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

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

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. wraz z załącznikami, 

została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 

 

w) Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                   

Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011–2022,                              

jest załącznikiem nr 61 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz 

Komisję  Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych.                          

Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/105/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 

2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2011–2022,  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 

 

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

LIII/568/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla zakładu budżetowego, jest załącznikiem nr 63 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję  Budżetu. 
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Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych.                               

Za przyjęciem głosowało 26 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/106/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/568/2010 z dnia 10.11.2010 r. 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, 

została podjęta. 

Uchwała  stanowi załącznik nr 64  do protokołu. 

 

y) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wodzisławskiego, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

jest załącznikiem nr 65 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję  Budżetu.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych.                          

Za przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/107/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,                         

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 

 

 

y) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu  

Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej                   

w Cieszynie,  jest załącznikiem nr 67 do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych.                                  

Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów 

przeciwnych  nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/108/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu  Cieszyńskiego w sprawie 

przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie została podjęta. 

Uchwała  stanowi załącznik nr 68  do protokołu 

 

 

ź) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Wodzisławskim a miastem Jastrzębiem – Zdrój działającym na prawach 

powiatu dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, jest 

załącznikiem nr 69 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych.                         

Za przyjęciem głosowało 26 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr VIII/109/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a miastem 

Jastrzębiem – Zdrój działającym na prawach powiatu dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego, została podjęta. 

Uchwała  stanowi załącznik nr 70 do protokołu 

 

Następnie przewodniczenie  obradom sesji objął Przewodniczący Rady p. E. Wala.  

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego za 

okres 2009-2010, jest załącznikiem nr 71 do protokołu.  
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Sprawozdanie zostało przedłożone przez Zarząd Powiatu.  

Głosów w dyskusji  i uwag  do ww. dokumentu  nie było.  

Przewodniczący Rady p. E. Wala stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła 

sprawozdanie  z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego za 

okres 2009-2010. 

 

Ad. 9  

Nie odnotowano.  

 

Ad. 10  

P. Grzegorz Kamiński podziękował Staroście Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału 

Oświaty za zorganizowanie wyjazdu na Górę Św. Anny dla laureatów konkursów na 

szczeblu gmin i powiatu w ramach obchodów rocznicy Powstań Śląskich. W dowód 

wdzięczności za sfinansowanie oraz pomoc w organizacji wyjazdu wręczył ww. osobom 

pamiątkowe medale z Góry Św. Anny.  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu p. Janina Chlebik – Turek  

poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na ostatnim posiedzeniu 

zaproponowała zmiany do przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały w 

sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.  

 

P. Daniel Jakubczyk  - zaprosił radnych Powiatu do uczestnictwa w dniu 31 lipca br. 

festynie organizowanym w ramach współpracy przygranicznej w Czyżowicach. 

Podziękował w imieniu reakcji gazetki „U nas” za uhonorowanie nagrodą Powiatu 

Wodzisławskiego w dziedzinie kultury.  

 

P. Barbara Połednik  nawiązując do uczestnictwa w konferencji pn. Poznaj atrakcje 

pogranicza poinformowała, że w ramach programu ustalony został termin rajdu 

rowerowego na 24 września, do uczestnictwa w którym zachęciła wszystkich radnych.  

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła  – poinformował o uroczystości  wniesienia  relikwii  

Błogosławionego Jana Pawła II  w DPS Gorzyce.  

Relikwie zostały odebrane przez delegację DPS i Powiatu od Kardynała Stanisława 

Dziwisza. Wniesienia relikwii dokona Arcybiskup  Damian Zimoń w dniu 6 lipca br. o 

godz. 10.00. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Roman Juzek – poinformował o odbytej 

Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych i podziękował radnym, którzy zaangażowali się w 

organizację tej imprezy oraz za ufundowanie nagród dla jej uczestników.  Zachęcił 

również do współuczestniczenia w organizacji przyszłorocznej X Olimpiady.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala zgodnie ze Statutem Powiatu Wodzisławskiego złożył 

sprawozdanie z delegacji, której przedmiotem był udział w szkoleniu na temat 

oświadczeń majątkowych radnych.  Szkolenie odbyło się w dniu 29 czerwca br.  

Następnie poinformował o uroczystościach i spotkaniach, w których uczestniczył 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.  Informacja jest załącznikiem nr 72 do 

protokołu.  

Ponadto przedstawił harmonogram posiedzeń Komisji oraz sesji w miesiącu sierpniu oraz 

poinformował, że plan pracy nie przewiduje  zwołania  sesji w miesiącu lipcu.   

 

Ad. 11 

 

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

zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 14:45.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera.       Przewodniczący Rady 

 

             Eugeniusz Wala 


