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BRZ.0002.8.2011 
 

Protokół nr X/11  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 29 września 2011 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 września 2011 roku o godz. 1200. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu 
Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy 
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 27 radnych. Lista 
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Powitał także 
przybyłych na obrady zaproszonych gości. Lista obecności gości stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że porządek obrad 
sesji został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się 
następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu. 
4. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” z samodzielnym publicznym 
zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach”. 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  
IX sesji. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, 

b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 
r. nr VIII/96/2011 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, 

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 
r. nr VIII/97/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, 

d) wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2012 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100 000, 00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Godów, na realizację zadanie o nazwie: 
„Remont nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie” w ramach 
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Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 

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

f) 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.  

8. Informacja z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r. 
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I Półrocze 2011 r. 
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11.Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.Informacje bieżące. 
13.Zakończenie obrad X sesji. 

 
Radny p. P. Cybułka zgłosił wniosek w sprawie rozgraniczenia punktu 
czwartego porządku obrad. Dodał, że te sprawy są na tyle ważne, że warto 
byłoby osobno omówić kwestię publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego i osobno w pakiecie uchwał rozpatrzeć projekt uchwały  
o połączeniu SP ZOZ-ów. 
 
Przewodniczący Rady p. E. Wala powiedział, że jako autor porządku obrad 
celowo połączył te dwie sprawy, ze względu na to, iż nie da się jego zdaniem 
oddzielić spraw funkcjonowania służby zdrowia od sprawy podjęcia uchwały  
o połączeniu SP ZOZ-ów. Gdyby to oddzielić, chcąc sprawnie prowadzić obrady, 
musiałby ingerować w wypowiedzi radnych w przypadku gdyby w odniesieniu do 
funkcjonowania służby zdrowia znalazło się pytanie dotyczące połączenia szpitali  
i ewentualnie odwrotnie. Dodał, że w każdym punkcie jest miejsce na dyskusję 
dla wszystkich uczestniczących w obradach sesji. 
 
Przewodniczący Rady p. E. Wala poddał pod głosowanie wniosek radnego  
p. P. Cybułki. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało  
4 radnych, 18 głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące się. 
 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Radni nie wnieśli innych uwag i wniosków do porządku obrad, zatem 
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad. 3  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż protokół został 
przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia 
głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr IX/11 z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
25 sierpnia 2011 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 

� Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. I. Koczy 
przedstawiła opracowanie dotyczące funkcjonowania publicznej opieki 
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zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego, posiłkując się prezentacją 
multimedialną. Opracowanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Komisja Zdrowia 
i Pomocy Społecznej oraz Komisja Organizacyjna zapoznały się z opracowaniem  
i nie wniosły do niego uwag. 
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej p. I. Koczy na początku 
swojego wystąpienia powiedziała, że od 1999 roku Powiat Wodzisławski pełni 
funkcję podmiotu tworzącego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i w Wodzisławiu Śląskim. To już ponad dziesięć lat, kiedy Powiat  
w oparciu o ustawowo przyznane kompetencje wpływa na działalność tych 
zakładów. P. I. Koczy przedstawiła zmiany, jakie wprowadziła nowa ustawa  
o działalności leczniczej. Powiedziała, że fundamentalnym założeniem nowych 
rozwiązań prawnych jest rezygnacja z pojęcia zakładu opieki zdrowotnej, jako 
formy prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. Ustawa ta wprowadza w to miejsce pojęcia: 

1) działalności leczniczej, 
2) podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
3) podmiotu leczniczego, 
4) praktyki zawodowej.  

Działające obecnie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ustawa 
zalicza do podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami. Natomiast 
organ, który utworzył pomiot leczniczy w formie SP ZOZ-u w myśl nowej ustawy 
zostaje nazwany podmiotem tworzącym. P. I. Koczy dodała, że w nowej ustawie 
dopuszcza się dalsze funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz wprowadza regulacje specyficzne dla tej formy prawnej, które  
w dużej mierze wzorowane są na przepisach ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej. Podkreśliła, iż forma samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej zarezerwowana została w ustawie dla już istniejących podmiotów bez 
możliwości tworzenia nowych SP ZOZ- ów (z wyjątkiem powstałych w wyniku 
połączenia). Jednym z najważniejszych uregulowań dotyczących jednostki 
samorządu terytorialnego jest zwiększenie odpowiedzialności za sytuację 
finansową szpitali, która wiąże się z obowiązkiem pokrycia ujemnego wyniku 
finansowego SP ZOZ-u w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego, jeżeli wynik ten powiększony o koszty amortyzacji 
uzyska wartość ujemną. Obowiązek pokrycia przez Powiat Wodzisławski 
ewentualnego ujemnego wyniku finansowego wystąpi po raz pierwszy w 2013 
roku. W razie niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący, czyli 
Rada Powiatu Wodzisławskiego w terminie 12 miesięcy będzie musiała podając 
decyzję o: 

1) zmianie formy organizacyjno – prawnej zakładu, czyli przekształceniu  
w spółkę kapitałową,  

2) przekształceniu w jednostkę budżetową, 
3) lub podjęciu decyzji o jego likwidacji.  

Przy czym zaznaczyć należy, iż w chwili obecnej możliwość przekształcenia  
SP ZOZ-u w spółkę jest jedynie teoretyczna, ponieważ rozpoczęcie procedury 
uniemożliwia brak aktów wykonawczych do ustawy. Natomiast ewentualna 
likwidacja zakładu wiązać się będzie z koniecznością przejęcia jego długów przez 
podmiot tworzący – zgodnie z zapisem art. 61 ustawy o działalności leczniczej. 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. I. Koczy przeszła do 
omówienia aktualnej sytuacji powiatowych SP ZOZ-ów. Powiedziała, że Zespoły 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim udzielają świadczeń 
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zdrowotnych w zakresie świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych świadczeń 
specjalistycznych, ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej oraz transportu sanitarnego. Statutowy obszar działania Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim obejmuje miasto Wodzisław Śląski 
oraz gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana. Zespół posiada  
13 oddziałów szpitalnych o łącznej liczbie 352 łóżek. Ponadto udziela świadczeń 
zdrowotnych w 10 poradniach specjalistycznych oraz w zakresie ratownictwa 
medycznego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dodatkowo Zakład posiada 
w swojej strukturze wiele pracowni diagnostycznych, m.in. RTG, USG, EEG, EKG. 
Natomiast Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach posiada 9 oddziałów 
szpitalnych, o łącznej liczbie 332 łóżek. Udziela zgodnie ze statutem świadczeń 
medycznych mieszkańcom miast Rydułtowy, Pszów i Radlin oraz gmin Jejkowice, 
Lyski, Gaszowice i Kornowac. Posiada 19 poradni specjalistycznych oraz udziela 
świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej i transportu sanitarnego. W zakresie diagnostyki Zakład świadczy 
usługi medyczne w 8 pracowniach, m.in. USG, EKG, EEG, RTG. W ubiegłym roku 
i I półroczu 2011 r. z usług szpitalnych ZOZ-ów skorzystało prawie 38 tys. osób, 
z czego prawie 18 tys. pacjentów było hospitalizowanych w ZOZ-ie  
w Wodzisławiu Śląskim, natomiast prawie 20 tys. w szpitalu w Rydułtowach.  
W tym samym okresie udzielono łącznie ponad 137 tys. porad, z czego 62 320  
w Wodzisławiu Śląskim i 74 758 w Rydułtowach. Jak co roku również i w tym, 
zjawiskiem niepokojącym jest czas oczekiwania na planową hospitalizację czy 
poradę. Pod względem długości czasu oczekiwania nadal czołowe miejsca 
zajmują oddziały rehabilitacyjne: w ZOZ-ie w Wodzisławiu średni czas 
oczekiwania wynosi 567 dni, natomiast w Rydułtowach 450 dni. Jeżeli chodzi  
o poradnie specjalistyczne to najdłuższy czas oczekiwania dotyczy poradni 
kardiologicznej. W Wodzisławiu wynosi 176 dni, natomiast w Rydułtowach  
268 dni.  
Odnosząc się do kwestii zatrudnienia, p. I. Koczy zwróciła uwagę na fakt, iż  
w obu powiatowych zakładach od lat sukcesywnie realizowana jest 
restrukturyzacja zatrudnienia. Na koniec I kwartału 2011 roku w powiatowych 
szpitalach pracowało łącznie 1 185 osób. Liczba zatrudnionych osób ciągle ulega 
obniżeniu. Według stanu na koniec sierpnia br. w Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych było 615 osób. Najliczniejszą grupę 
zawodową wśród pracowników SP ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim stanowią 
pielęgniarki i położne, które wg danych na koniec I półrocza 2011 roku stanowiły 
prawie 49% zatrudnionych. Natomiast na dzień 30 czerwca tego roku liczba 
lekarzy medycyny w SP ZOZ-ie w Wodzisławiu Śląskim wyniosła 64 osoby, w tym 
2 stażystów. W I półroczu 2011 roku lekarze stanowili ponad 10% w ogólnej 
liczbie zatrudnionych. Natomiast Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na 
dzień 31 sierpnia 2011 roku zatrudniał 539 pracowników. Podobnie jak  
w przypadku SP ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim również w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę 
zawodową – ponad 48%. Natomiast w I półroczu 2011 roku liczba lekarzy 
zatrudnionych w zakładzie stanowiła 10, 16% w ogólnej liczbie zatrudnionych  
i wynosiła 57 osób.  
Z aktualnych danych wynika, iż ZOZ w Wodzisławiu Śląskim osiągnął za miesiąc 
sierpień stratę w wysokości prawie 2,3 mln zł, natomiast ZOZ Rydułtowy osiągnął 
zysk w wysokości prawie 2 mln zł. Na koniec sierpnia 2011 r. SP ZOZ  
w Wodzisławiu Śląskim wykazywał prawie 12 mln zł zobowiązań ogółem, z czego 
ponad 3,9 mln zł, stanowią zobowiązania wymagalne, których termin zapłaty 
upłynął. Natomiast Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na koniec sierpnia 
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2011 r. wykazywał ponad 8,3 mln zł zobowiązań ogółem, przy czym 2,4 mln zł 
stanowią zobowiązania wymagalne.  
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. I. Koczy podkreśliła, że w obu 
zakładach od lat sukcesywnie prowadzone są zakrojone na szeroką skalę 
remonty i realizowane inwestycje. Posiadanie odpowiedniego wyposażenia  
i pomieszczeń przekłada się bezpośrednio na potencjalne możliwości 
wykonywania usług medycznych przez oba zakłady. Ogółem w roku 2010 oraz w 
I półroczu 2011 w SP ZOZ-ie w Wodzisławiu Śląskim na remonty i inwestycje 
przeznaczono kwotę ponad 2,4 mln zł, z czego 1,3 mln zł pochodziło ze środków 
własnych zakładu natomiast 1 mln zł z dotacji z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego. Dzięki tym środkom przeprowadzono m.in.: 

1) kompleksowy remont trzeciej kondygnacji bloku łóżkowego na potrzeby 
Oddziału Pediatrycznego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych II, 

2) remont dachów w budynku Oddziału Dermatologicznego i Oddziału 
Neurologicznego,  

3) remont dźwigów osobowo-łóżkowych w bloku łóżkowym. 
W przypadku SP ZOZ-u w Rydułtowach na remonty i inwestycje przeznaczono 
kwotę ponad 1, 1 mln zł,  z czego: 

1) ponad 400 tys. pochodziło ze środków własnych zakładu,  
2) prawie 400 tys. z dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego,  
3) 30 tys. z Miasta Rydułtowy, 
4) 20 tys. z Miasta Radlin,  
5) 38 tys. z Fundacji Holenderskiej,  
6) 46 tys. z tytułu szkód górniczych. 

Pozwoliło to na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć: 
1) ocieplenie ścian zewnętrznych (termomodernizacja) w Przychodni 

Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1, 
2) przebudowę i remont Pawilonu Głównego (Oddział Chirurgii Ogólnej, 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Neonatologiczny), 
3) roboty malarskie w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Oddziale 

Neonatologicznym oraz Trakcie Porodowym. 
Powyższe dane wskazują na to, iż pomimo trudnej sytuacji, w zakładach 
realizowanych jest wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę opieki nad 
pacjentem i podniesienie jakości świadczonych usług. To konsekwencja 
olbrzymiej pracy kierownictwa zakładów i zaangażowania pracowników, dzięki 
czemu oba zakłady mogą się pochwalić chociażby certyfikatami jakości 
świadczonych usług. Poinformowała, iż ZOZ Wodzisław Śląski posiada certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008, natomiast ZOZ Rydułtowy jako 
jeden ze 104 szpitali w Polsce posiada certyfikat akredytacyjny Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikaty te są dowodem 
gwarantującym wysoką jakość i niezawodność oferowanych usług. Warto również 
wspomnieć o tym, iż oba szpitale cieszą się dobrą opinią wśród pacjentów, co 
potwierdzają anonimowe badania satysfakcji pacjentów, którzy w przeważającej 
części wystawiają lecznicom oceny dobre i bardzo dobre. Niewątpliwie kluczowym 
zagadnieniem dla poprawy sytuacji służby zdrowia byłoby zwiększenie nakładów 
w szczególności podniesienie wartości punktu kontraktowego. Polityka 
Narodowego Funduszu Zdrowia zmierza jednak w kierunku ograniczania 
wysokości kontraktów. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  
p. I. Koczy powiedziała, że mając na uwadze powyższe oraz trudną sytuację 
ekonomiczną i nowe uregulowania prawne Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o połączeniu szpitala w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim. Przygotowany 
projekt uchwały został poddany opinii trzech reprezentatywnych organizacji 
związkowych – NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Uzyskał 
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akceptacje Rad Społecznych obu szpitali. Ponadto w wyniku przeprowadzonych 
rozmów z organizacjami związkowymi obu zakładów zostały zawarte stosowne 
porozumienia w sprawie tzw. pakietu socjalnego. Dodała, że koncepcja 
konsolidacji nie jest żadną nową propozycją. Już w 2007 roku ówczesny zarząd 
powiatu podjął działania zmierzające w tym kierunku. Nie osiągnięto wówczas 
kompromisu. P. I. Koczy zaznaczyła, że każda restrukturyzacja jest zadaniem 
niezwykle trudnym i wymagającym wyrzeczeń, a nierzadko podejmowania 
niepopularnych decyzji. W obecnej sytuacji nie można jednak pozwolić sobie na 
jej odkładanie. Pozostawienie powiatowych SP ZOZ-ów w obecnym kształcie 
będzie brakiem reakcji na ich pogarszającą się sytuację. Zaznaczyła, że nie 
wszystkie skutki połączenia można przewidzieć. Jest ono jednak na dzień 
dzisiejszy najmniej radykalnym rozwiązaniem. Podziękowała Pani Dyrektor  
B. Capek i całemu kierownictwu obu zakładów, jak również wszystkim 
pracownikom za ich wysiłek i ciągle starania o poprawę sytuacji SP ZOZ-ów.  
 

� Projekt uchwały w sprawie połączenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
śląskim” z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, stanowiący załącznik 

nr 4 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. P. Cybułka rozpoczynając swoją wypowiedź powiedział, że Rada 
Powiatu staje dzisiaj przed faktem głosowania nad najważniejszą uchwałą  
w swojej dotychczasowej pracy. Sprawa służby zdrowia jest bardzo ważnym 
tematem od początku istnienia powiatów, również Powiatu Wodzisławskiego, 
którego specyfika polega na tym, że ma on na swoim terenie zlokalizowane dwa 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Bardzo ważną sprawą, nad 
którą Rada Powiatu ma się dzisiaj zastanawiać jest marka, czyli wszystko to, co 
stanowi, że ludzie chcą gdzieś powrócić, tam kupić, tam się leczyć. Szpital to nie 
tylko budynek, ale także lekarz i pacjent, który chce tam być wyleczony, jak 
również dobra organizacja i zarządzanie. Stwierdził, że Powiat jako struktura nie 
jest dobrym właścicielem. W 2008 roku Platforma Obywatelska przygotowała 
bardzo radykalny projekt, który zakładał likwidację szpitali, ale szybko się z niego 
wycofano, stąd też ustawa z 14 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 
która weszła w życie z dniem 1 lipca. Zakłada ona łączenie szpitali, 
przekształcenie i w dalszej konsekwencji powstanie nowego podmiotu prawa 
handlowego, który nie może generować strat. W latach 2001 i 2002 szpital  
w Rydułtowach, kiedy dyrektorem był Pan Zbigniew Łyko, zakończył rok 
obrachunkowy kwotą 63 tys. zł straty, a szpital w Wodzisławiu Śl. miał tę kwotę 
znacznie wyższą. Potem były podejmowane decyzje, które nie miały nic 
wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, racjonalnością i dbałością o pacjentów,  
a tym samym o wynik finansowy. Obydwa zakłady się zadłużyły i nie tylko 
dlatego, że taki jest sposób kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na 
który to dyrektorzy szpitali nie mają wpływu. P. P. Cybułka dodał, że w całej 
dziesięcioletniej historii brał aktywny udział w tej sprawie. Robił dobre rzeczy, jak 
również zwalczał nieprawidłowości, chociażby takie, że łączono stanowiska, czy 
też fakt, że radni nie byli informowani o wyniku finansowym szpitali. Powołał się 



7 
 

na protokół z sesji Rady Miasta w Rydułtowach i zacytował: „Radny Leon Tatura 
wyraził swoje oburzenie do działań radnego Powiatu Wodzisławskiego Piotra 
Cybułka, który ciągle atakuje ZOZ Rydułtowy, a tym samym utrudnia pracę 
dyrektorowi i personelowi ZOZ-u w Rydułtowach. Pan Piotr Cybułka jest 
mieszkańcem Radlina i powinien zająć się sprawami Radlina. Mieszkańcy Radlina 
korzystają z usług naszego ZOZ-u i powinni byli być zadowoleni, że mają tak 
blisko szpital. Radny Piotr Cybułka swymi działaniami doprowadzi do likwidacji 
szpitala w Rydułtowach lub połączenia ze szpitalem w Wodzisławiu. (…) Rada 
Miasta Rydułtowy powinna zająć stanowisko w sprawie radnego Piotra Cybułki.  
W dniu dzisiejszym odbywa się bowiem sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, na 
której kolejny raz będzie omawiana sprawa łączenia ZOZ-u Rydułtowy z ZOZ-em 
Wodzisław Śląski, tj. dzień 13 września 2004”. Radny p. P. Cybułka powiedział, 
że trzeba było napisać wniosek do pana Przewodniczącego Zarządu, który 
brzmiał następująco: „Z zawieranych przez zakłady opieki zdrowotnej umowach 
na badanie sprawozdania finansowego za rok 2004 wprowadzić paragraf 
zobowiązujący przedstawiciela badającej kancelarii do udziału w sesji Rady 
Powiatu poświęconej zatwierdzeniu przez Radę rocznych bilansów SP ZOZ-ów, by 
radni mogli uzyskać fachowe odpowiedzi dotyczące przedstawianych 
sprawozdań”. Dopiero od pewnego czasu radni byli najpierw co kwartał, potem 
co miesiąc informowani o aktualnej sytuacji finansowej ZOZ-ów. Kiedy w 2005 
Pan Roman Kubek, kolejny dyrektor szpitala w Rydułtowach, został zwolniony,  
3 listopada 2005 roku udzielił oto takiej wypowiedzi dla Dziennika Zachodniego: 
„Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dyrektor sugeruje, iż przełożeni chcą się go 
pozbyć, bo sprzeciwia się połączeniu rydułtowskiego i wodzisławskiego ZOZ-u”. 
Zdaniem p. R. Kubka szpital w Rydułtowach zostałby zmarginalizowany do rangi 
peryferyjnej lecznicy. P. P. Cybułka powiedział, że radni otrzymali projekt 
uchwały z uzasadnieniem, w którym można przeczytać, że „dalsze przewidywane 
korzyści, które zostaną osiągnięte w wyniku połączenia obu lecznic to  
m.in. zlikwidowanie konkurencji pomiędzy zakładami, które mają zbliżony zakres 
działalności”. Podkreślił, że konkurencja jest działaniem, które ma przynieść 
korzyści odbiorcy, w tym wypadku pacjentom, którzy mają możliwość wyboru.  
W momencie kiedy oba ZOZ-y zostaną połączone powstanie jeden monopolista. 
Dla zarządzających jest to lepsza sytuacja, ale dla pacjentów jest lepiej jeżeli są 
dwa konkurencyjne zakłady. W odniesieniu do otrzymanych materiałów o sytuacji 
obu ZOZ-ów okazuje się, że szpital w Rydułtowach w wielu miejscach jest  
w lepszej kondycji i lepiej zorganizowany i lepiej rokuje na przyszłość. Dodał, że 
jego wyborcy z Radlina mówią tak: „do Rydułtów tośmy jeździli zawsze, do 
Wodzisławia - tu jest bardzo brzydkie słowo - do wykończalni jo nie pojada”.  
W przypadku łączenia, osobą, która jest straszakiem na wszystko zło jest obecny 
poseł PiS-u, były wiceminister zdrowia p. B. Piecha, który z tej mównicy 
poinformował o tym, że planuje się wprowadzenie sieci szpitali, które mają ulec 
likwidacji. Mówił, że w rejonie rybnickim jest ich wielkie nasycenie i nie wszystkie 
muszą funkcjonować. Ale mówił to już bardzo dawno. Z tego projektu nic nie 
wyszło. Nie wyszło też nic z ratowania ich kondycji finansowej. P. P. Cybułka 
dodał także, że przez pewien czas nie był radnym, ale przypatrywał się 
działaniom, które podejmował Zarząd Powiatu ostatniej kadencji i może 
stwierdzić, że jego zachowanie było co najmniej dziwne i w konsekwencji jest 
taki wynik finansowy jaki jest. Swego czasu ważnym problemem, który poruszał 
była sprawa łączenia funkcji dyrektora z inną pracą. Pani Dyrektor B. Capek 
przyjmując stanowisko w Rydułtowach została zobowiązana do podpisania 
oświadczenia o zakazie pracy w konkurencyjnych dla szpitala placówkach służby 
zdrowia. Zacytował pytanie, które zadał mu jeden z jego wyborców: „dlaczego  
w tych jeszcze nie połączonych obecnie kieruje nimi jeden dyrektor”. Zacytował 
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fragment artykułu z serwisu „Prawo i zdrowie”: „Samodzielne zakłady opieki 
zdrowotnej utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego są 
samorządowymi osobami prawnymi, w tym wypadku powiatowymi. Organem 
zarządzającym i osobą kierującą takim zakładem jest jedna osoba (jeden 
kierownik, dyrektor). Pojawia się pytanie, czy dyrektor może pełnić funkcję 
dyrektora drugiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeśli 
uwzględni się powyżej przywoływane orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, odpowiedź jest negatywna. Dyrektor nie powinien pełnić funkcji 
dyrektora dwóch czy więcej samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. W praktyce niejednokrotnie jedna osoba pełni funkcję dyrektora 
dwóch zakładów, które na przykład są w trakcie łączenia. Osoba ta powoływana 
jest na stanowisko dyrektora w wymiarze na przykład jednej drugiej etatu  
w każdym z tych zakładów. Rodzi się jednak zagadnienie innej natury: czy 
dyrektor SP ZOZ-u może pełnić swoje zadania tylko na pół etatu. Co z 
pozostałym czasem. Kto uprawniony jest wówczas do podejmowania decyzji i kto 
ponosi za nie odpowiedzialność.” Radny p. P. Cybułka powiedział, że podaje się, 
że zostanie zwolnionych 17 osób z kierownictwa. Jeżeli policzy się, ze 
wynagrodzenie tych osób będzie sięgać okolic 3 tys. zł, to w ciągu roku można 
uzyskać oszczędności rzędu od sześciuset do miliona złotych. Można powiedzieć, 
że są to duże oszczędności, ale jeżeli zdać sobie sprawę z tego, że zadłużenie 
obydwu SP ZOZ-ów to 20 mln zł, to Powiat nie jest w stanie dostać 15 mln zł 
kredytu i spłacić te długi. Powstanie spółki prawa handlowego jest praktycznie 
nieuniknione. Może są jeszcze jakieś inne możliwości, ale w projekcie uchwały 
widnieje zapis, że połączenie jest najbardziej optymalne. Zarząd nie przedstawił 
żadnych innych wariantów poza tym. Zapytał, które oddziały będą zamykane w 
pierwszej kolejności, które zostaną, kto będzie dyrektorem, który zespół lekarski 
będzie zespołem wiodącym. Nadmienił, iż część długów rzeczywiście mogła 
wyniknąć z niewystarczającej wysokości kontraktu, czy z niedoszacowania, ale 
nie można całej winy przerzucić na NFZ. Te sprawy narastały latami i zawsze 
niosą swój efekt finansowy. Zacytował kolejny zapis projekcie uchwały: „lepsze 
gospodarowaniem budżetem obu jednostek po połączeniu w celu jego 
efektywniejszego wykorzystania”. P. P. Cybułka powiedział, że nie widzi takiej 
możliwości, żeby przyszły połączony SP ZOZ nagle nie przynosił strat, bo nawet 
jeśli zostanie zwolniona część załogi i szpital zdobędzie jakieś pieniądze  
i oszczędności, to zadłużenie jest tak ogromne, że nie przyniesie to końcowego 
efektu w postaci zniknięcie długu całkowicie. Zapytał, dlaczego teraz nie są 
dokonywane wspólne ofertowania, czy też wspólne zakupy odczynników oraz na 
czym miałoby polegać efektywniejsze wykorzystanie aparatury i sprzętu. Czy na 
tym, że sprzęt będzie wożony z jednego miejsca na drugie, czy też będą wożeni 
pacjenci. Gdzie będą ponoszone większe nakłady na inwestycje w Wodzisławiu 
czy w Rydułtowach. Jest to trudna decyzja i nie ma dobrego rozwiązania, ale 
mogłoby być inaczej jeżeli wszyscy dbali by o dobro publiczne. Zacytował 
wypowiedź obecnego pana Starosty, który jeszcze wtedy Starostą nie był: „Taki 
sposób postępowania, który nie daje jasnego obrazu sytuacji i pozostawia 
mnóstwo wątpliwości oraz stawia całą Radę w niekorzystnym świetle, nie może 
mieć przyzwolenia ze strony Rady” (protokół z sesji z 25 sierpnia 2005 roku). 
 
Radna p. T. Glenc zapytała, jaka będzie nazwa nowego podmiotu. 
Zasugerowała, żeby w tej nazwie znalazła się nazwa Wodzisław i Rydułtowy, aby 
uspokoić mieszkańców Rydułtów i okolic, że ich szpital nie ulegnie likwidacji. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odnosząc się do wypowiedzi radnego  
p. P. Cybułki powiedział, że podjęcie dzisiejszej decyzji jest strategiczne dla 
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funkcjonowania powiatowej służby zdrowia. Odniósł się do cytatu, na który 
powoływał się radny p. P. Cybułka i powiedział, że nie wie jakiej sytuacji on 
dotyczy. Dzisiaj jest tego samego zdania co w przytoczonym cytacie, bo jeśli 
radni mają jakąkolwiek wątpliwość i mieli by podjąć jakąkolwiek decyzję 
niezgodnie ze swoim sumieniem i wolą, to lepiej niech nie głosują. Sprawę 
łączenia szpitali przedstawiał na wszystkich komisjach Rady Powiatu i na każdej  
z nich prosił o zadawanie pytań i gwarantował przy obecności Pani Dyrektor  
B. Capek i Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Iwony Koczy 
odpowiedź na każdą wątpliwość. Tymczasem na sesji, mimo iż na komisjach tak 
się nie stało, pan radny P. Cybułka podzielił się ze wszystkimi swoim jak to 
nazwał przemyśleniami. Zwrócił uwagę, że gdyby odpowiadał na wszystkie te 
argumenty, wątpliwości, przemyślenia, które były tu poruszane, to i tak to nic nie 
da, bo z jednego podstawowego stwierdzenia p. P. Cybułki wynika 
jednoznacznie: powstanie spółki prawa handlowego jest nieuniknione i po co 
łączyć. Zapytał, kto z radnych dzisiaj podniesie rękę by stworzyć spółkę 
kapitałową, bo on nie. Dla Zarządu byłoby to rzecz jasna najwygodniejsze 
rozwiązanie, bo wówczas nie ma on nic wspólnego z długami ani z zarządzaniem. 
Ale żeby spółka mogła funkcjonować nie generując długów, to musi zamknąć 
nierentowne oddziały szpitala i zwolnić nie 17, a 150 osób. Odpowiadając na 
pytanie radnej p. T. Glenc powiedział, że nowo powstały zakład będzie nazywał 
się: Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, o czym mówił już 
m.in. na wczorajszej Komisji Infrastruktur i Ochrony Środowiska, której radna  
p. T. Glenc jest członkiem i była na niej obecna. Dodał, że na dzień dzisiejszy 
zobowiązania wymagalne przekraczają wartość ponad 6 mln złotych i zdaje sobie 
sprawę z tego, że połączenie tych zakładów nie rozwiąże problemu. Oba zakłady 
mają swoje dobre i złe strony. P. Starosta powiedział, że połączenie może dać 
efekt, na który wszyscy czekają i chciałby uratować szpitale, aby stworzyć zespół 
funkcjonujący z dwoma szpitalami. Chciałby uniknąć podejmowania za rok 
decyzji, bo do tego zobowiązuje ustawa, na który zakład stać będzie Powiat 
pokryć zobowiązania, a na który nie. I wtedy albo trzeba będzie przekształcić  
w spółkę albo zlikwidować. Chciałby zaoszczędzić sobie i Radzie podejmowania 
tego typu decyzji.  Chciałby, aby w tak dużym Powiecie, jakim jest Powiat 
Wodzisławski, był jeden silny zakład leczniczy. Połączenie poprzez możliwość 
alokacji personelu i zasobów wedle potrzeb, jest gwarancją, że szpital  
w Rydułtowach przetrwa, że przyjdą do niego ludzie młodzi, którzy będą chcieli 
tam pracować. Trudno powiedzieć w tej chwili co będzie za rok, bo to wszystko 
zależy od kontraktu, który szpitale otrzymają od NFZ. Starosta p. T. Skatuła 
zagwarantował, że występuje do NFZ o takie same kontrakty dla obu szpitali, czy 
są połączone czy są oddzielne. W zależności od tego, co NFZ od nich zakupi, 
szpitale będą mogły realizować swoje zadania. Wyraził nadzieję, że będzie można 
je realizować tak, by nie nastąpiło pogorszenie świadczeń w zakresie dostępności 
i usług. Zaapelował do Rady, aby stworzyła szansę temu przedsięwzięciu. Dodał, 
że zdaje sobie sprawę, że bez pomocy, która systematycznie jest powiatowej 
służbie zdrowia dostarczana, będzie Dyrektorowi SP ZOZ ciężko zarządzać 
dwoma zakładami, m.in. ze względu na to, że muszą zostać wyrównane pensje 
załogi przy takim połączeniu, jeśli te różnice istnieją, a one istnieją. Nie tylko  
w Rydułtowach są o wiele niższe pensje, które były kosztem poświecenia przez 
kilka lat po to, aby uzyskać tak dobry wynik finansowy. Zdarzają się także 
pozycje, gdzie pracownicy zarabiają więcej niż w Wodzisławiu. Te koszty to jest 
około 1 mln 400 tys. zł. Bez względu na to, czy nastąpi połączenie szpitali czy 
nie, decyzja o podniesieniu pensji pracownikom szpitala w Rydułtowach została 
podjęta. Obydwa zakłady na rok 2011 zaplanowały ujemny wynik finansowy 
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powyżej 3 mln złotych. Z początkiem roku, jeżeli uchwała zostanie podjęta  
i szpitale zostaną połączone, Rada będzie musiała wesprzeć finansowo nowo 
powstały zakład, w kwocie około 1,5 mln zł, po to, by można było spłacić te 
wszystkie zobowiązania wymagalne w takim stopniu, by ten zakład mógł ruszyć. 
W 2007 roku koncepcja połączenia szpitali upadła, nie doszła do skutku, a dzisiaj 
wiele wcześniejszych jej przeciwników, na pewno tego żałuje. Starosta  
p. T. Skatuła zwrócił się do radnych z prośbą o zagłosowanie za przyjęciem tej 
uchwały. 
 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach p. B. Capek odniosła 
się do wypowiedzi radnego p. P. Cybułki dotyczącej faktu, że dług szpitala to nie 
jest tylko wina NFZ, ale m.in. prawidłowego zarządzania. Powiedziała, że kiedy  
6 lat temu obejmowała stanowisko kierownika SP ZOZ-u w Rydułtowach 
zobowiązania wymagalne w tym zakładzie wynosiły 8 mln 997 tys. 737 zł. Na 
koniec lipca tego roku wynosiły 8 mln 417 tys. 552 zł. Dodała, że „odziedziczyła” 
zobowiązania wymagalne w wysokości 4 mln 117 tys. 622 zł, aktualnie jest to  
2 mln 281 tys. 917 zł. Prawdą jest, że wynik finansowy jest sprawą zarządzania. 
Co do łączenia stanowiska w obu szpitalach p. B. Capek powiedziała, że ma na 
dzieję, że jej zatrudnienie jako kierownika obu placówek jest prawidłowe. Nie 
może jednak zgodzić się z tym, że w tym miejscu radny p. P. Cybułka cytuje 
osądy tudzież zdania osób, które bardzo godzą w dobry interes zakładów,  
a w tym przypadku jednego z nich, który został przez niego przytoczony. Nie 
należy się i nie godzi się osobom, które pracują z chorymi, którzy na co dzień 
ratują życie ludzkie mówić o tym, że są to wykańczalnie. To po prostu jest 
niegodne. 
 
Burmistrz Miasta Rydułtowy p. K. Newy zabierając głos powiedziała, że  
w Rydułtowach szpital funkcjonuje od początku XX wieku i jest jednym  
z najważniejszych miejsc w mieście, do którego mieszkańcy są bardzo 
przywiązani. Kiedy w 2006 roku pojawiła się wypowiedź, że szpital rydułtowski 
znalazł się na liście tych do likwidacji, w Rydułtowach zapanowała obawa i strach. 
Na szczęście nic takiego się nie stało. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyjął na 
siebie obowiązek ratowania tego szpitala, który popadał w coraz większe 
tarapaty. Podkreśliła, iż powołanie nowego dyrektora w osobie p. B. Capek było 
najlepszą rzeczą, jaką można było zrobić dla tego szpitala. P. K. Newy dodała, że 
nie zgodzi się z radnym p. P. Cybułką, że szpital w Rydułtowach jest stary, ten 
szpital ma po prostu tradycję. Oczywiście nie ma standardów szpitali z seriali 
telewizyjnych, ale we wnętrz jest zadbany, przyjazny pacjentowi i mozolnie, stale 
się rozwijający. Podziękowała Pani Dyrektor i Zarządowi za podjęcie tej trafnej 
decyzji. P. Burmistrz powiedziała, że w momencie, kiedy pojawiła się sprawa 
połączenia szpitali, odbiła się ona złym echem w Rydułtowach. Starosta Powiatu 
na posiedzeniu sesji Rady Miasta Rydułtowy, na którą został zaproszony, 
opowiedział bardzo szczegółowo i dokładnie o istocie sprawy, wyjaśniał powody  
i przyczyny. P. K. Newy zaznaczyła, że stanie w miejscu nigdy nikomu nie 
przynosi korzyści, trzeba zrobić krok do przodu. Część Rydułtów uwierzyła 
Zarządowi Powiatu, Pani Dyrektor, załodze szpitali i przede wszystkim związkom 
zawodowym, które nie zwracały się z prośbą o pomoc, bo dzieje się im jakaś 
krzywda. Zaapelowała do Rady Powiatu: szpital w Rydułtowach zgodnie  
z obietnicami ma być, istnieć i funkcjonować i ma służyć nie tylko mieszkańcom 
Powiatu Wodzisławskiego, ale Rybnickiego i Raciborskiego. Dwa razy Rydułtowy 
zawiodły się na łączeniach z Wodzisławiem – raz jako szpitala, raz jako miasta. 
Dodała, iż żywi nadzieję, że tym razem to będzie sprawa, która przyniesie zysk  
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i korzyść. Ma nadzieję, że nigdy żadna Rada Powiatu Wodzisławskiego nie 
zlikwiduje szpitala w Rydułtowach. 
 
Radny p. P. Cybułka powiedział, że rzeczywiście w swoim wystąpieniu 
przytoczył czy też zacytował określenie, którego nie powinien użyć i za które 
przeprasza tych, do których było adresowane oraz przeprasza za to wszystkich 
dobrych, oddanych lekarzy i personel szpitala w Wodzisławiu. 
 
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia 
przy SP ZOZ Wodzisław Śl. p. R. Żmudzińska występując w imieniu 
wszystkich związków zawodowych z zakładu, powiedziała, że na wiele pytań, 
które chciała zadać, zostały udzielone odpowiedzi. Powiedziała, że załoga również 
boi się łączenia z uwagi głównie na to, że jest bardzo dużo niewiadomych, nie ma 
przepisów wykonawczych. Nawiązała do wypowiedzi p. Starosty, który 
powiedział, że nie chce dopuścić do sytuacji, kiedy trzeba będzie spotkać się tutaj 
za rok i zdecydować o likwidacji jednego ze szpitali. Zapytała, czy istnieje 
niebezpieczeństwo, że trzeba będzie się za rok spotkać i zdecydować o likwidacji 
już tylko jednego szpitala, który zostanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego 
oraz czy nie dojdzie do sytuacji łączenia jednych oddziałów i likwidacji innych. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła powiedział, że we wcześniejszej swojej 
wypowiedzi zaznaczył, że nie chciałby się tutaj spotkać za rok, kiedy dwa szpitale 
zostaną pozostawione oddzielnie i decydować, któremu szpitalowi podać rękę, 
jeżeli uzyskają ujemny wynik finansowy. Za wszelką cenę chciałby utrzymać taką 
strukturę organizacyjną, o której jest mowa. Nie wierzy w to, że jeden SP ZOZ  
z dwoma szpitalami będzie musiał być poddany nowej reorganizacji. Wierzy, że 
ewentualny wynik finansowy, nawet jeśli powstanie ujemny, Powiat będzie  
w stanie pokryć. I nie będzie trzeba wybierać, który szpital, bo będą dwa szpitale 
w jednym zakładzie. Dodał, że nie wyobraża sobie, żeby taki Powiat jak 
Wodzisławski został bez szpitala. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Wobec tego, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 
głosowania projektu uchwały w sprawie połączenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło  
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 2 głosy wstrzymujące się, bez 
głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr X/124/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”  
z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” została podjęta. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 5 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od IX sesji, które stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu.  
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Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił także informację na temat 
przetargów i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji wpłynęła interpelacja radnego p. P. Cybułki w sprawie aktualnego 
stanu działań Starosty w sprawie spornej kamienicy po PSS „Społem” przy rynku 
w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Radny p. P. Cybułka złożył interpelację w sprawie konieczności budowy 
pobocza dla pieszych i rowerzystów przy drodze krajowej DK 78 na odcinku 
Radlin – Wodzisław Śląski, zaznaczając jednocześnie, iż  jest to apel do Zarządu 
Powiatu o zwrócenie się do właściciela drogi. Interpelacja ta stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
Radny p. P. Cybułka zapytał, czy prawdą jest, że wkrótce Zespół Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śl. będzie obchodził swój jubileusz. Jeśli tak, to 
kiedy i czy na te obchody są zaproszeni radni lub przedstawiciele Rady.  
 
Radny p. I. Serwotka podziękował Zarządowi Powiatu za skuteczność  
w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej przy ul. Kopernika w Wodzisławiu Śl. 
oraz ponownie przypomniał sprawę Zalewiska Sakandrzok, które znowu może 
wylać i zalać drogę powiatową. Pomimo, że dostał odpowiedź, to jest ona 
niesatysfakcjonująca, gdyż przerzuca odpowiedzialność na inny podmiot, na 
prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. P. I. Serowotka powiedział, że parę dni temu 
spotkał się z grupą mieszkańców z osiedla, która chciała jasnych i konkretnych 
wyjaśnień na temat tego jaka jest rola starosty i radnych powiatowych w tej 
sprawie. Z ust mieszkańców dowiedział się, że za stan rzeczy odpowiada także 
Starosta i radni powiatowy. Takie informacje zostały im przekazane przez 
prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Zaapelował do Starosty o nie przerzucanie 
wzajemne winy i o aktywne włączenie się w to zagadnienie. Powiedział, że nie 
zgadza się na podwyższenie tej drogi, bo tym bardziej będą zalane posesje  
i piwnice mieszkańców, więc to nie jest rozwiązanie. Radny p. I. Serwotka dodał, 
iż dowiedział się, że na dzień 6 października br. zostało zorganizowane w tym 
temacie spotkanie i poprosił, aby wziął w nim udział także przedstawiciel 
Starosty, aby można było przedstawić mieszkańcom aktualną sytuację. Drugim 
tematem, który poruszył jest zalewanie Radlina II, m.in. poprzez działalność 
oczyszczalni ścieków w Pszowie. Dodał, że otrzymał pisemną odpowiedź, która  
w jednej części potwierdziła jego obawy oraz tezę, którą zgłaszał, że dzieje się 
tak, że tak skumulowana ilość już oczyszczonych ścieków powoduje to, że bardzo 
często mieszkania w dzielnicy Radlin II usytuowane u zbiegu rzeki Leśnicy  
i potoku jedłownickiego oraz ulica Chrobrego są zalewane. Zwrócił się do pana 
Starosty, aby ten temat konsekwentnie wyjaśnić do końca. Pozwolenie wodno-
prawne mówi o tym, że jest zgoda na zrzut 1 tys. m 3 oczyszczonych ścieków na 
dobę. Z protokołu sporządzonego na okoliczność badania zrzutu wody  
z oczyszczalni ścieków wynika, że wielokrotnie ta ilość sięga ponad 3 tys. m 3 
wody na dobę. Zacytował fragment protokołu: „W oparciu o przeprowadzone 
czynności kontrolne, starosta wodzisławski stwierdził przekroczenia ilości ścieków 
w stosunku do ilości maksymalnej, określonej w przedmiotowym pozwoleniu 
wodno-prawnym. Największa ilość wprowadzonych ścieków do potoku 
jedłownickiego wyniosła 3 tys. 173 m 3 na dobę, co stanowi 317, 30% 
przekroczenia ilości dopuszczalnej”. Odpowiedź burmistrza Pszowa jest 
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następująca: „Przekroczenia ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do 
potoku jedłownickiego w stosunku do warunków wynikających z pozwolenia 
wodno-prawnego występują w okresach silnych opadów deszczu”. Radny  
p. I. Serwotka zaapelował o to, żeby ten temat do końca roku wyjaśnić i podejść 
do sprawy bardzo poważnie, aby nie w świetle takiego przyzwolenia na działania 
nie prawne dochodziło do stałego zalewania mieszkańców i posesji 
zlokalizowanych w Radlinie II przy ul. Chrobrego. 
 
Radny p. J. Szczęsny zapytał, dlaczego radni powiatowi nie otrzymali 
zaproszeń na uroczystość nadania imienia oraz obchody 50-lecia istnienia 
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Powiedział także, że chciałby 
usłyszeć informację o przebiegu zamówienia publicznego związanego z wyborem 
dostawcy soli na ten rok zorganizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dodał, 
że w trakcie kontroli Komisji Rewizyjnej akurat ten proces się rozpoczął,  
w momencie zakończenia kontroli jeszcze nie było wiadomo kto będzie dostawcą. 
Zapytał, czy ta procedura przetargowa się już zakończyła i kto został wybrany na 
zbliżająca się zimę. Podkreślił, że nie dostarczenie soli było główną przyczyną tak 
złej „Akcji Zima” w ubiegłym roku. 
 
Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania  
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, stanowiący załącznik nr 9 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, przez Komisja 
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – 
przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, 
oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Wodzisławski jest podmiotem tworzącym. W głosowaniu udział wzięło  
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Wodzisławski została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/96/2011 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, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – 
przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/96/2011 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. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/126/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 
r. nr VIII/96/2011 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 jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 7 c) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/97/2011 w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, stanowiący załącznik nr 13 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – 
przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/97/2011 w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/127/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca  
2011 r. nr VIII/97/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 7 d) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2012 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
100 000, 00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminie Godów, na 
realizację zadania o nazwie: „Remont nawierzchni ul. Dębowej  
w Skrzyszowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
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Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, stanowiący 
załącznik nr 15 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – 
przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia intencji 
uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2012 rok wydatku w formie dotacji 
celowej w wysokości 100 000, 00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminie Godów, na realizację 
zadania o nazwie: „Remont nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie” w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/128/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2012 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100 000, 00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: 
„Remont nawierzchni ul. Dębowej w Skrzyszowie” w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 7 e) 

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

nr 17 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej 
oraz przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – 
przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami. W głosowaniu udział 
wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/129/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 
27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. 
wraz z załącznikami została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 7 f) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr III/37/2011 z dnia 27stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011 - 
2022, stanowiący załącznik nr 19 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz przez Komisję Oświaty, Kultury  
i Sportu. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – 
przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27stycznia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 
2011 - 2022. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/130/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 
27stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011 – 2022 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 8 

� Informacja z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r., która 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Komisja Budżetu 
i Komisja Rewizyjna zaopiniowały Informację pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię do powyższej Informacji. 
Opinia ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 9 

� Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2011 r., 
które stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Komisja 
Organizacyjna zapoznała się ze Sprawozdaniem i nie wniosła do niego uwag. 
 
Ad. 10 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odpowiadając na pytanie radnego p. P. Cybułki 
powiedział, że Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. obchodzi jubileusz 
50-lecia istnienia w dniu jutrzejszym, tj. 30 września. Uroczystość rozpoczyna się 
o godz. 1100 Mszą Św. na szkolnym boisku. Według jego wiedzy na tę 
uroczystość została zaproszona Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu, Prezydium Rady oraz Zarząd Powiatu. Zaznaczył, że zaproszenia 
wystosowywane są przez dyrektora szkoły. Jeżeli jest taka wola radnych, aby na 
wszystkie imprezy, które organizują szkoły byli zapraszani, informacja taka 
zostanie przekazana do dyrektorów szkół i zostaną oni zmobilizowani do tego, 
aby zaproszenia na każdą imprezę były do każdego radnego dostarczane. Pan 
Starosta powiedział, że podpisał jedynie zaproszenie do pana ministra. Bez 
względu na wszystko, on zaprasza radnych na tę uroczystość. Dodał, że na 
interpelację odpowiedź zostanie udzielona na piśmie w wyznaczonym terminie. 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła zwracając się do radnego p. I. Serwotki 
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powiedział, że sprawa Zalewiska Sakandrzok jest tematem mu znanym. Według 
jego wiedzy, pan Prezydent Miasta Wodzisław Śl. zaprzeczył jakoby kiedykolwiek 
stawiał jakieś zarzuty wobec Starosty czy też Rady w tej sprawie. 6 października 
br. odbędzie się spotkanie, na którym na pewno będzie Wicestarosta p. D. Prus. 
Do Zarządu nie wpłynęła jakakolwiek prośba o umożliwienie wycięcia drzew i nie 
słyszał o tym, żeby Powiat chciał pobierać jakiekolwiek opłaty. Z „Nowin”,  
w których wypowiada się pan wiceprezydent Miasta Wodzisławia Śl. wiadomo, że 
ten temat będzie zrealizowany zgodnie z posiadanym projektem, za który Miasto 
zapłaciło ponad 100 tys. zł. I w związku z tym, ten temat będzie poruszany na 
najbliższej komisji budżetowej Rady Miasta. Jeśli chodzi o zalewanie Radlina II, 
Powiat nie jest bierny. Protokół, na który powoływał się w swojej wypowiedzi 
radny p. I. Serwotka, pokazuje, że są nieprawidłowości. Może nie tylko w samym 
funkcjonowaniu oczyszczalni, ale w odprowadzeniu wód. Odbyło się w tej sprawie 
specjalne spotkanie, na którym obecni byli burmistrzowie oraz nowy prezes 
oczyszczalni. Dodał, że wystosował pismo, zobowiązując ich do tego, aby Zarząd 
Powiatu był na bieżąco informowany o wszystkich działaniach i aby do końca 
roku wystąpili z wnioskiem o nowe zezwolenie dla oczyszczalni zwiększające 
zrzut, po częściowej modernizacji. W dniu dzisiejszym zapewniano  
i przedstawiono dokumenty, że zostały one złożone do odpowiednich organów, 
celem uzyskania operatu wodnego. 
 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg p. J. Żywina odpowiadając 
na pytanie radnego p. J. Szczęsnego powiedział, że w tym roku Powiatowy 
Zarząd Dróg stosunkowo wcześnie zajął się sprawą organizacji przetargu na sól, 
na „Akcję Zima”. Przetarg został ogłoszony w miesiącu lipcu. Do przetargu 
zgłosiły się dwie firmy – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne 
„Gerpol” oraz Kopalnia Soli w Kłodawie. W wyniku postępowania, procedurę 
przetargową wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne 
„Gerpol” – Andrzej Bętkowski, Jolanta Bętkowska, spółka jawna, z siedzibą  
w Gliwicach, ul. Toszecka, które to przedsiębiorstwo podało najniższą cenę.  
W dniu 19 sierpnia br. Wicestarosta p. D. Prus oraz Dyrektor PZD  
p. M. Okularczyk podpisali umowę z wygrywającym przetarg. Umowa dotyczy: 
dostarczenia 2,5 ton soli, w tym 10% workowanej i zawiera w sobie 
zabezpieczenie w postaci 20 tys. zł, które wygrywający przetarg już musiał 
wpłacić, a także różnego rodzaju warunki dotyczące zabezpieczenia, aby sól  
w odpowiednim czasie i w odpowiednim gatunku do zamawiającego dotarła. 
Dodał, że te warunki są bardzo obostrzone i ma nadzieję, że sytuacja 
ubiegłoroczna się nie powtórzy. P. J. Żywina nadmienił także, że w umowie jest 
wyraźnie zaznaczone, że jeśli nie będzie potrzeba aż 2,5 ton soli, to dostawca nie 
dostarczy takiej ilości i nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji.  
W zamian za sytuację ubiegłoroczną, gdzie PZD udowodniło dostawcy, że winę, 
otrzymało ono za darmo 538,5 tony soli, którą przywiózł na własny koszt i ryzyko 
ten dostawca, który nie spisał się w ubiegłym roku i jest ona już złożona w PZD 
w boksach. Dodał, że przetarg wygrał ten sam dostawca co w ubiegłym roku. 
 
Ad. 11 
Radny p. P. Cybułka zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg p. J. Żywiny mówiąc, że ta sytuacja nie jest w żadnej mierze śmieszna, bo 
to jest nielogiczne. Firma, która nie wywiązuje się, wygrywa znowu ten sam 
przetarg. Jest to nie do przyjęcia. Zwrócił się także do Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego o rozpatrzenie kwestii dotyczącej miejsc parkingowych wokół 
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej oraz Powiatowego Centrum 
Konferencyjnego. Wniosek swój uzasadnił ciągłymi problemami ze znalezieniem 
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wolnych miejsc podczas przyjazdu radnych na sesję czy też komisje. Dodał, że 
stanowi to także kłopot dla mieszkańców Powiatu, będących petentami urzędu, 
którzy chcą załatwić w nim swoje sprawy. Nadmienił, że istnieje możliwość 
wykorzystania placu przeznaczonego do tej pory do nauki jazdy na miejsca 
parkingowe, a te miejsca, które zlokalizowane są w pobliżu obiektu, mogłyby 
służyć radnym oraz petentom. 
 
Radny p. G. Kamiński zabrał głos jako nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śl. i powiedział, że dzięki temu placykowi, na którym odbywa się 
kurs prawa jazdy, Zespół Szkół Technicznych otrzymuje co miesiąc ponad 2 tys. 
zł wpływu do swojego budżetu, czyli w skali roku jest to ponad 20 tys. zł. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych: 

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

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

� z pismem Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego – Młodzieżowy 
Ośrodek „Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski”, które stanowi załącznik 
nr 25 do protokołu. 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15 00.  
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 
        Przewodniczący Rady 
 
          /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
 


