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BRZ.0002.7.2011 
Protokół Nr IX/11 

z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 25 sierpnia 2011 roku 

 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu                            
25 sierpnia 2011 roku o godz. 12.00. Miejscem obrad była sala 
konferencyjna w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy                       
ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przywitał 
zebranych, otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził 
wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności 
radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad IX sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że porządek 
obrad sesji został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję                   
i przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 

VIII sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Informacja kierowników powiatowych służb i inspekcji: 

a) o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wodzisławskiego, 
b) o stanie bezpieczeństwa  weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Wodzisławskiego, 
c) o wykonywaniu zadań nadzoru budowlanego. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:  
a) określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezliczonym do sektora 
finansów publicznych i niedziałającym  w celu osiągnięcia zysku na 
cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu 
Wodzisławskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a 
także sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania,  

b) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego, 

c) ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności 
sportowej, 

d) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, 
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e) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach, 

f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu, 

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji 
publicznego transportu zbiorowego, 

h) wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Wodzisław Śląski 
porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia gimnazjum 
mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto 
Wodzisław Śląski, 

i) nadania Technikum Uzupełniającemu Nr 2 dla Dorosłych, w Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda 
Pileckiego, 

j) nadania Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych                            
w Wodzisławiu Śląskim,  imienia rtm. Witolda Pileckiego, 

k) nadania III Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami sportowymi, 
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. 
Witolda Pileckiego, 

l) nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, w Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda 
Pileckiego, 

m) 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, 

n) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011                
z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
na 2011r. wraz z załącznikami. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9. Wnioski i oświadczenia radnych.  
10. Informacje bieżące.  
11. Zamknięcie obrad IX sesji.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że zgodnie 
ze Statutem Powiatu Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady 
Powiatu można wnosić do momentu rozpoczęcia kolejnej sesji. 
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 
wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Protokół Nr VIII/11 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu            
30 czerwca 2011 roku został przyjęty. 
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Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – przedstawił sprawozdanie                      
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji oraz informację 
o przetargach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu                     
z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o przetargach 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że                       
w okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja radnego p. P. Cybułki             
w sprawie terminu oddania do użytku drogi powiatowej, tj. ulicy Rogozina 
od skrzyżowania z ulicą Korfantego do skrzyżowania z ulicą Rymera                   
w Radlinie. 

Ad. 6a 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. B. Orzechowska - 
przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Wodzisławskiego. Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu                
z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – powiedział, iż 
zapoznając się z ww. informacja można stwierdzić, iż stan sanitarno – 
epidemiologiczny na terenie Powiatu Wodzisławskiego nie odbiega od 
poprzednich lat i jest dobry. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. B. Orzechowska – 
powiedziała, że stan sanitarno – epidemiologiczny jest na stabilnym 
poziomie. 
 
Ad. 6b 
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. M. Witt – przedstawił informację                  
o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu 
Wodzisławskiego. Ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu                 
z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.  
 
Ad. 6c 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. P. Zamarski – 
przedstawił informację o wykonywaniu zadań nadzoru budowlanego. Ww. 
informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu z obrad IX sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Członek Zarządu p. J. Tomaszewska – powiedziała, że jest pełna 
podziwi, iż wzrosła ilość prowadzonych spraw i ilość kontroli oraz ilość 
wydawanych decyzji, w związku z tym zapytała czy ilość zatrudnionych 
pracowników merytorycznych wystarcza do realizacji ww. spraw. Ponadto 
zapytała jak pracownicy PINB wykrywają samowole budowlane i jakie są 
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konsekwencje tego typu działań? Jednocześnie zainteresowana była 
sprawą wydawania mandatów (czego one dotyczą). 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. P. Zamarski – 
powiedział, że jeśli chodzi o sprawy pracowników merytorycznych 
zatrudnionych w PINB, to stan jest stały i wynosi 4,5 etatu. Natomiast 
jeśli chodzi o samowole budowlane, to są one wykrywane poprzez kontrole 
własne lub donosy (znajomych, sąsiadów, rodziny). Ponadto jeśli chodzi                
o mandaty, to są one wydawane w przypadku niewłaściwej realizacji 
zadań (niezgodnych z przepisami prawa budowlanego lub utrzymywanie 
obiektu w nieodpowiednim stanie). Mandaty wynoszą od 1 zł. do 500 zł. i 
można je nakładać codziennie aż do uzyskania pożądanego efektu. 
Mandaty są odprowadzane na rzecz budżetu Państwa. 
 
Członek Zarządu p. A. Korbica – zapytał w jaki sposób można ponaglić 
osoby dokonujące rozbiórki budynku w opieszały sposób np. budynek 
starej apteki na ul. Plebiscytowej w Rydułtowach? 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. P. Zamarski – 
stwierdził, że każda wydana decyzja nakazowa ma określony czas 
realizacji (najczęściej na okres 1 roku lub 1,5 roku). Jeżeli jednak obiekt 
zagraża bezpieczeństwu to są wydawane decyzje z terminem 
natychmiastowej wykonalności. Natomiast jeśli chodzi o ww. obiekt do 
rozbiórki do termin  wykonania obowiązuje do końca br. 
 
Członek Zarządu p. Z. Seemann – poprosił o szczegółowe informacje 
dotyczące samowoli budowlanych ile z nich wykrywa się po donosach, a ile 
po kontrolach własnych. Ponadto zapytał jak wygląda sytuacja samowoli 
budowlanych w roku 2011 – czy jest ich 13. 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. P. Zamarski – 
poinformował, że samowole budowlane są ujawniane różnie. Na dzień 
dzisiejszy 90% samowoli jest ujawnianych przez wnioski osób. Ponadto 
każda samowola budowlana po spełnieniu określonych warunków może 
zostać zalegalizowana. Jeśli jednak nie spełnia tych warunków, to jest 
wydawana decyzja o rozbiórce. Ponadto przy wykonywaniu spraw 
związanych z samowolnym wykonaniem robót budowlanych lub budowy i 
jeśli osoba nie wykonuje zaleceń PINB rozpoczyna się postępowanie 
egzekucyjne. Nakładana jest grzywna w celu przymuszenia (są to kwoty 
od kilkadziesiąt tysięcy do kilkaset tysięcy złotych) i ściągane są środki na 
wykonanie zastępcze. Natomiast jeśli chodzi o te 13 przypadków samowoli 
budowalnych to postępowanie w tych sprawa jest w toku. Najczęściej są 
to obiekty mieszkalne lub gospodarcze i ich rozbudowy. 
 
Członek Zarządu p. Z. Seemann – zapytał jakie były zyski dla budżetu 
Państwa w 2010 roku z tytułu grzywien celem przymuszenia i mandatów? 
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. P. Zamarski – 
powiedział, że jeśli chodzi o mandaty to jest to kwota około 4,5 tys. zł.,                  
a grzywny celem przymuszenia to jest to kwota około 70 tys. zł. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – zapoznał radnych 
z opinią Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która na swoim posiedzeniu                    
w dniu 22 sierpnia 2011 roku po przeanalizowaniu sprawozdań 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno – 
higienicznym Powiatu Wodzisławskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii 
o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu 
Wodzisławskiego oraz informacji Dyrektora Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, jak 
również  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego 
Pawelca dotyczące funkcjonowania placówek medycznych oraz ich 
możliwości leczniczych w świetle występujących  i przewidywanych 
zagrożeń chorobowych, oceniła stan bezpieczeństwa sanitarnego oraz 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Wodzisławskiego jako 
dobry. 
 
Ad. 7a 
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na 
cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Wodzisławskiego inne 
niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji 
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania wraz z 
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu z obrad IX sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny – zapytał jakie to są „inne zadania” wymienione w 
ww. projekcie uchwały niż te realizowane przez Powiat Wodzisławski. 
Ponadto zapytał, czy przy przedłożeniu omawianego projektu uchwały 
przewidywane było określenie konkursu z inicjatywy Zarządu Powiatu, czy 
też niezależnego od sektora finansów publicznych, który chciałby złożyć 
takowy projekt. Stwierdził także, iż w uzasadnieniu do ww. projektu 
uchwały jest zapis, iż zmiana ustawy o finansach publicznych 
spowodowała, że wszystkie wydane akty utraciły moc z dniem 1.12.2010 
roku, to czy będzie zmiana uchwały dotyczącej trybu postępowania o 
udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego. 
 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju p. D. Malińska -  
powiedziała, że nie istnieje standaryzacja zadań, które zostały nazwane 
„innymi”. Zadania te są rozszerzone jednak pozostały zadania o które 
mogą ubiegać się instytucje np. z zakresu promocji, badania opinii 
publicznej, badania rynku. Nigdzie ustawodawca nie wymienił koszyka 
tych zadań. Ponadto poinformowała, że w roku bieżącym Zarząd nie 
planuje ogłaszać konkursu w tym zakresie. Natomiast wniosek z zewnątrz 
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na stan obecny nie wpłynął, jednak gdyby wpłynął to bez takowej uchwały 
nie można by go było rozpatrywać. Stwierdziła, że jeśli chodzi o zmianę 
uchwały o finansach publicznych, to w roku bieżących konkursy dotacyjne 
odbywały się z ustawy o pożytku publicznym na mocy poprzednich 
przepisów. Jest jednak przygotowywany program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2012 gdzie te zmiany zostaną 
uwzględnione. 
 
Radny p. M. Lorek – zapytał czy po posiedzeniach komisji analizowano 
poprawny zapis § 9 pkt 1 ww. projektu uchwały (okres trwania umowy)? 
 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju p. D. Malińska – 
poinformowała, że zapis § 9 pkt 1 mówi, iż Zarząd Powiatu może zawrzeć 
umowę tylko na okres realizacji zadania. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne 
związane z realizacją zadań Powiatu Wodzisławskiego inne niż określone w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 2 osoba wstrzymały się od głosu, a 
głosów przeciwnych nie było. 
Uchwała Nr IX/110/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne 
związane z realizacją zadań Powiatu Wodzisławskiego inne niż określone w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania została podjęta i stanowi załącznik nr 8 
do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7b 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego wraz z 
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu z obrad IX sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny – zapytał jakie będą źródła finasowania dotacji 
przedstawionej w omawianym projekcie uchwały. Ponadto zapytał na co 
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zostanie przeznaczona dotacja, czy na zadania wymienione                                  
w uzasadnieniu? 
 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju p. D. Malińska – 
poinformowała, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków na dotację 
wymienioną w projekcie uchwały, to Skarbnik będzie wnioskował                         
o przekazanie na ten cel środków z rezerwy budżetowej. Stwierdziła, iż na 
pytanie drugie radnego p. J. Szczęsnego odpowiedź znajduje się w § 1 
ww. projektu uchwały, gdzie jest zapis, iż dotacja zostanie przeznaczona 
na rekompozycję i wymianę okładziny schodów. Jednak zakres robót 
został podzielony na dwie części. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących 
się na terenie powiatu wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział 26 
radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych                   
i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr IX/111/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na 
terenie powiatu wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik                
nr 10 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7c 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu 
Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w 
dziedzinie sportowej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej. W 
głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 
radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a głosów przeciwnych nie było. 
Uchwała Nr IX/112/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej została podjęta 
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
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Ad. 7d 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny – zapytał jaki jest cel zatwierdzania ww. 
Regulaminu, jeżeli rozpoczął się proces łączenia SP ZOZ w Wodzisławiu 
Śląskim i Rydułtowach i w późniejszym czasie będzie jedna Rada 
Społeczna? Ponadto zasugerował, iż poprzednie Rady społeczne 
funkcjonowały w oparciu o obowiązujące Regulaminy, to dlaczego się je 
zmienia. 
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. I. Koczy – 
poinformowała, że Rady Społeczne uchwaliły swój Regulamin i zgodnie z 
ustawą o działalności leczniczej taki Regulamin musi zostać zatwierdzony 
przez Radę Powiatu. Natomiast jeśli powstanie nowy zakład i powołana 
zostanie rada społeczna, to uchwali nowy Regulamin działania. Nowo 
utworzony zakład działalność rozpocznie w przyszłym roku. Ponadto 
stwierdziła, że Regulamin Rady Społecznej był uchwalony w 2007 roku na 
podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a 1 lipca weszła w życie 
nowa ustawa o działalności leczniczej i Regulaminy zostały do tej ustawy 
dostosowane. Zostały także doprecyzowane zapisy, które były niejasne. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu wzięło udział 26 
radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych                   
i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr IX/113/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7e 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i wstrzymujących 
nie było. 
Uchwała Nr IX/114/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej                
w Rydułtowach została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu                
z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7f 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i 
przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny – poprosił o więcej informacji na temat lokalizacji 
parkingu strzeżonego i zapytał jakie z tego tytułu będą ponoszone koszty? 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. A. Łuszczak – 
poinformował, że właściciel parkingu strzeżonego zostanie wyłoniony w 
drodze zamówienia publicznego i taki przetarg zostanie rozstrzygnięty w 
dniu 29.08.br. Natomiast w kwestii holowania pojazdów taki przetarg już 
się odbył jednak złożona oferta była wyższa niż podana kwota w ofercie i 
przetarg został unieważniony. W związku z tym odbędzie się jeszcze jedno 
zamówienie publiczne w tej kwestii. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie 
pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, a głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr IX/115/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została 
podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu z obrad IX sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7g 
Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego 
realizacji publicznego transportu zbiorowego wraz z uzasadnieniem 



 

10 

 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny – zapytał o uzasadnienie utworzenia wymienionej 
w ww. projekcie uchwały linii Rogów – Racibórz. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. A. Łuszczak – 
poinformował, iż do tej pory funkcjonowała linia Odra – Olza – Rogów do 
Raciborza, jednak działała ona na zasadach komercyjnych. W związku z 
uruchomieniem linii użyteczności publicznej z dniem 1 stycznia 2012 roku 
analizowane było z przewoźnikiem napełnienie tej linii i wynikło z tego, że 
cześć mieszkańców Gminy Gorzyce korzysta z tej linii, a są to głównie 
uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Raciborza oraz pracownicy 
przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Raciborza. Natomiast na 
odcinku pomiędzy Gorzycami a Odrą napełnienie autobusów było 
niewielkie, gdyż napełnienie jest na liniach w kierunku Wodzisławia 
Śląskiego. Wynika to z analizy dotychczas prowadzonej komunikacji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej, Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury 
(…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji 
publicznego transportu zbiorowego. W głosowaniu wzięło udział                        
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych                 
i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr IX/116/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie                         
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji 
publicznego transportu zbiorowego ostała podjęta i stanowi załącznik                
nr 20 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7h 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem 
Wodzisław Śląski porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia 
gimnazjum mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto 
Wodzisław Śląski wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Radny p. I. Serwotka – stwierdził, iż popiera ideę utworzenia ww. 
gimnazjum, jednak zapytał czy utworzenie takiego gimnazjum przez 
Miasto Wodzisław Śląski niesie za sobą skutki finansowe jeśli chodzi o 
budżet Powiatu. Ponadto istotne byłoby utworzenie szkoły średniej o takim 
charakterze, dlatego zapytał czy takie działania są planowane? 
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Radny p. J. Szczęsny – zapytał jaki zakres obejmie porozumienie z 
Miastem Wodzisław Śląski i jakie w tym zakresie są konsekwencje 
finansowe? 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta Glenc – poinformowała, że jeśli 
zostanie zawarte ww. porozumienie to nie będzie rodziło ono skutków 
finansowych dla Powiatu Wodzisławskiego. Jeżeli szkoła zostanie 
uruchomiona przez Miasto Wodzisław Śląski, to zostanie ona wykazana w 
systemie informacji oświatowej i dotacja z budżetu Państwa przechodzi w 
postaci subwencji oświatowej na Miasto Wodzisław Śląski. Natomiast jeśli 
chodzi o drugie pytanie, to czekamy czy ta szkoła zostanie uruchomiona 
na poziomie gimnazjum (a cykl kształcenia jest trzyletni) i jeżeli będzie 
taka potrzeba to taka szkoła może zostać założona przez Radę Powiatu 
Wodzisławskiego. Ponadto stwierdziła, że w uzasadnieniu do ww. projektu 
uchwały przytoczyła argumentacje Miasta Wodzisław Śląskim. 
Poinformowała, ze ustawa o systemie oświaty omawiane zadanie 
przypisuje powiatowi bowiem jest to zadanie ponadgminne, jednak jeżeli 
któraś z gmin wyraża wolę i zawraca się do organu którego zadaniem jest 
prowadzenie takiej szkoły to można to zadanie przekazać właśnie drogą 
porozumienia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Wodzisław Śląski 
porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia gimnazjum 
mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto Wodzisław 
Śląski. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, a głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr IX/117/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Wodzisław Śląski porozumienia 
dotyczącego założenia i prowadzenia gimnazjum mistrzostwa sportowego 
w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto Wodzisław Śląski                        
została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu z obrad IX sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7i 
Projekt uchwały w sprawie nadania Technikum Uzupełniającemu Nr 2 dla 
Dorosłych, w zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia 
rtm. Witolda Pileckiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Radny p. G. Kamiński – poinformował, że w ZST w Wodzisławiu Śląskim 
odbyło się głosowanie w celu wyboru patrona Szkoły. Kandydatów było 
dwóch został wybrany przez uczniów, radę rodziców i radę szkoły 
rotmistrz Witold Pilecki. Przedstawił postać Witolda Pileckiego jako 
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rotmistrza Kawalerii Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko – 
bolszewickiej, bitwy warszawskiej oraz uczestnik Kampanii Wrześniowej, 
założyciel tajnej organizacji wojskowej, która weszła w skład Armii 
Krajowej. Był pomysłodawcą i sam pozwolił się zamknąć do obozu zagłady 
Auschwitz Birkenau, gdzie miał stworzyć sieć konspiracyjną a następnie 
uciec aby przekazać informację o holokauście w który nikt nie wierzył. 
Ponadto był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, gdzie dostał się do 
niewoli i został wyzwolony przez aliantów i trafił do II Korpusu gen. 
Andersa. Na własną prośbę wrócił do kraju by zbierać informację o 
żołnierzach Armii Krajowej wywożonych w głąb Związku Radzieckiego. Jest 
to postać która doskonale wpasowuje się w skomplikowaną historie Polski. 
Otrzymał również Order Orła Białego, czyli najwyższe odznaczenie w 
Polsce, a imieniem jego nazwanych zostało bardzo dużo szkół. 
 
Radny p. D. Prochasek – poinformował, ze imię szkole nadaje organ 
prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, samorządu 
uczniowskiego i rady rodziców danej szkoły. Rada Powiatu może jedynie 
nadać lub odmówić nadania szkole imienia. Na ostatniej Komisji Oświaty 
(…) Rady Powiatu odbyła się dyskusja dotycząca nadania imienia czterem 
szkołom wchodzącym w skład Zespołu szkół technicznych imienia 
rotmistrza Witolda Pileckiego. Rotmistrz Witold Pilecki urodził się w 
północnej Rosji, wychowany został w Wilnie, był żołnierzem Wojska 
Polskiego oraz więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz, Powstaniec 
Warszawski. Stwierdził, iż niewątpliwie postać rtm. Witolda Pileckiego 
zasługuje na pamięć i szacunek, gdyż był jednostka wybitną gotową do 
poświeceń. Jednak zastanawia go fakt, czy jest to najlepszy patron dla 
czterech szkół. Jego imieniem nazwane są szkoły, parki i ulice w całej 
Polsce (od Warszawy po Katowice), podczas gdy osoby również zasłużone 
ale pochodzące z naszego regionu nie doczekały się tak wielkiego 
upamiętnienia. Głównym zadaniem szkoły jest nauczać, dlatego według 
niego najlepszymi patronami byliby nobliści śląscy tj. Otto Stern – 
urodzony w Żorach laureat Nagrody Nobla z Fizyki, Kurt Alder urodzony w 
Chorzowie laureat Nagrody Nobla z Chemii, Maria Gepert – Majer 
urodzona w Katowicach i jedna z dwóch kobiet które otrzymały Nagrodę 
Nobla z Fizyki, lub naukowiec i wynalazca z dziedziny telegrafii i radiofonii  
urodzony na terenie Powiatu Wodzisławskiego w Gorzycach - Georg 
Wilhelm Alexander Graf von Arco.  Stwierdził, ze rozumie wnioskodawców 
ale zapytał czy postać Henryka Sławika jest miej zasłużona, był również 
patriotą, powstańcem śląskim i więźniem obozu koncentracyjnego. Każdy 
z nich miał zasługi jednak Henryk Sławik urodził się w Szerokiej obecnie 
jest to dzielnica Jastrzębia Zdroju. Zasugerował, iż szanuje wybór szkoły, 
jednak na naszym terenie też jest wiele zasłużonych osób jednak mniej 
znanych. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie nadania Technikum Uzupełniającemu Nr 2 dla Dorosłych, w 
zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda 
Pileckiego. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 23 radnych, 1 osoba była przeciwna, a 3 wstrzymały się od 
głosu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do 
reasumpcji głosowania. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za 
głosowało 26 radnych, a głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przystąpił do 
głosowania projektu uchwały w sprawie nadania Technikum 
Uzupełniającemu Nr 2 dla Dorosłych, w zespole Szkół Technicznych                   
w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego. W głosowaniu 
wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 1 osoba 
była przeciwna, a 3 wstrzymały się od głosu. 
Uchwała Nr IX/118/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania Technikum Uzupełniającemu Nr 2 dla Dorosłych, w zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego 
została podjęta i stanowi załącznik nr 24 do protokołu z obrad IX sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – przekazał 
prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. D. 
Topolowi. 
 
Ad. 7j 
Projekt uchwały w sprawie nadania Technikum Nr 3 w Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego wraz 
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 25 do protokołu z obrad IX sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – poinformował, 
że opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu                  
p. Dawid Topol – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie nadania Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w 
Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego. W głosowaniu 
wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, 1 osoba 
była przeciwna, a 2 wstrzymały się od głosu. 
Uchwała Nr IX/119/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego została podjęta i stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
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Ad. 7k 
Projekt uchwały w sprawie nadania III Liceum Ogólnokształcącemu                    
z oddziałami sportowymi, w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – poinformował, 
że opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu                  
p. Dawid Topol – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie nadania III Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami 
sportowymi, w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 
imienia rtm. Witolda Pileckiego. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, 1 osoba była przeciwna, a 2 
wstrzymały się od głosu. 
Uchwała Nr IX/120/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania III Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami sportowymi,                    
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. 
Witolda Pileckiego została podjęta i stanowi załącznik nr 28 do protokołu 
z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7l 
Projekt uchwały w sprawie nadania  Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, 
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. 
Witolda Pileckiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – poinformował, 
że opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu                  
p. Dawid Topol – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie nadania  Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, w Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego. W 
głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 
radnych, 1 osoba była przeciwna, a 2 wstrzymały się od głosu. 
Uchwała Nr IX/121/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania  Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, w Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, imienia rtm. Witolda Pileckiego 
została podjęta i stanowi załącznik nr 30 do protokołu z obrad IX sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7m 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011 – 
2022 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 31 do protokołu                       
z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – poinformował, 
że opinie Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu                  
p. Dawid Topol – przystąpił do głosowania projektu 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. W głosowaniu 
wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie odnotowano. 
Uchwała Nr IX/122/2011 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 – 2022została podjęta  
i stanowi załącznik nr 32 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7n 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2011r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 33 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – poinformował, 
że opinie Komisji Budżetu, Komisji Zdrowia (…) oraz Komisji Infrastruktury 
(…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu                  
p. Dawid Topol – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 
z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2011r. wraz z załącznikami. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 
nie odnotowano. 
Uchwała Nr IX/122/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 
27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. wraz 
z załącznikami została podjęta i stanowi załącznik nr 34 do protokołu z 
obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 8 
Nie odnotowano. 
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Ad. 9 
Radny p. P. Cybułka – powiedział, iż w związku z artykułami prasowymi     
i licznymi wątpliwościami mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego złożył 
wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 
Wodzisławskiego sprawy przebiegu sprzedaży spornej kamienicy po PSS 
Społem przy Rynku w Wodzisławiu Śląskim. Zasugerował, że chodzi                     
o wyjaśnienie kwestii związanej ze sprawami właścicielskimi. 
 
Ad. 10 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – przedstawił 
harmonogram posiedzeń komisji Rady Powiatu w miesiącu wrześniu br. 
Ponadto zapoznał radnych z uroczystościami i spotkaniami w których 
uczestniczyło Prezydium Rady Powiatu w okresie od ostatniej sesji – 
stanowi załącznik nr 35 do protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. Ponadto przedstawił następujące pisma: 

• Marszałka Województwa Śląskiego informujące, iż Zarząd rozpoczął 
pracę nad Strategią Rozwoju Polski Południowej, 

• Starostwa Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim dotyczące organizacji 
Rajdu Rowerowego w dniu 25 września br. 

• Wodzisławskiego Centrum Kultury i Redakcja Gazety Wodzisławskiej 
dotyczące organizacji Biegu Ulicznego – XIX Memoriał Leszka 
Kowalczyka w dniu 23 września br. 

 
Ad. 11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu p. Dawid Topol zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego o godz. 14 10.  
 
Protokołowała 
Małgorzata Jezusek 
 
       Przewodniczący Rady 
 
          /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
 
 
 


