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BRZ.0002.9.2011 
Protokół  nr XI/11 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 27 października 2011 r. 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 27 października 2011 roku o godz. 12.00. 

Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim 

przy ul. Pszowskiej 92a.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy 

obecności stwierdził wymagane quorum. Obecnych było 27 radnych. Lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

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

zaproszonych gości oraz wszystkie osoby uczestniczące w sesji.  

W sesji uczestniczyli: 

- p. Jan Bochenek – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku,  

- p. Anna Kulikowska - Zastępca Dyrektora Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim,  

- p. Maria Tkocz – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wodzisławiu Śl.,  

- dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym                      

i dotującym jest Powiat Wodzisławski. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ponadto w obecni byli kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych i pracownicy 

Starostwa Powiatowego, a także  przedstawiciele mediów.  

 
Ad. 2  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował, że  porządek obrad  został 

dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Powiatu. 

4. Funkcjonowanie placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem 

prowadzącym i dotującym. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych, Członków Zarządu Powiatu, 

Sekretarza, Skarbnika i Kierowników jednostek organizacyjnych 
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8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:  

a) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2012,  

b) zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 

2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,  

c) 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, 

d) przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg                               

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.  

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Informacje bieżące.  

12. Zamknięcie obrad XI sesji.  

 

Ad. 3  

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

przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie Powiatu 

Wodzisławskiego.  Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

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

protokołu. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół Nr X/11 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                       

29 września  2011 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Opracowanie w temacie funkcjonowania szkół i placówek prowadzonych i dotowanych 

przez Powiat Wodzisławski, przedstawione przez Zarząd Powiatu  jest załącznikiem nr 3 

do protokołu.  

P. Edyta Glenc – Naczelnik Wydziału Oświaty  przedstawiła prezentację 

multimedialną szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, 

dotowanych placówek niepublicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnych. Wydruk                         

z prezentacji jest załącznikiem na 4 do protokołu.  

Przedstawiając Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim Naczelnik  

poinformowała, że uczeń III klasy tej szkoły Łukasz Śmietana został wytypowany przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jeden z trzech uczniów z Polski, którzy będą 

reprezentowali nasz kraj na obradach Parlamentu Europejskiego.  
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Następnie głos zabrał uczeń Łukasz Śmietana. Tekst jego wystąpienia jest 

załącznikiem nr  5 do protokołu.   

 

Następnie głos zabrał p. Jan Bochenek – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratora 

Oświaty w Rybniku.  

Powiedział, że niezmiernie cieszy fakt, iż Powiat Wodzisławskie jest „ jasną plamą – 

mocnym punktem ” na terenie działalności Delegatury. Dziękując władzom i wszystkim 

osobą przyczyniającym się do tego sukcesu podkreślił, że placówki na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego są w bardzo dobrym stanie technicznym, z bardzo dobrym 

wyposażeniem, stale wzbogacanym. Realne i wymierne są również efekty pracy 

nauczycieli. Ocena pracy szkół ze strony Delegatury jest bardzo wysoka, co nie oznacza, 

że nie ma potrzeby dalszej poprawy tym bardziej, że wyniki kształcenia w innych 

częściach województwa są lepsze. Dodał, że myśli iż niebawem  i w tym zakresie 

osiągnięcia będą większe.  Następnie powiedział, że w latach 1990-91 kiedy to organem 

prowadzącym było Kuratorium da liceum  uczęszczało niecałe 20 % uczniów, pozostali to 

uczniowie szkół zawodowych. Obecnie proporcje zmieniły się w taki sposób, że obecnie 

20% młodzieży to uczniowie szkół zawodowych. Nawiązując do okresu restrukturyzacji 

szkolnictwa zawodowego - górniczego powiedział, że z materiałów ( KW PZPR) wynikało, 

że w mieście Rybniku jest za dużo liceum, faktycznie były dwa, a za mało szkół 

zawodowych.  Podobna sytuacja była  w innych miastach,  tymczasem w Sosnowcu do 

liceum uczęszczało 40% młodzieży.   

Patrząc z tej perspektywy na wyniki pracy w liceach i technikach stwierdził, że jest powód 

do satysfakcji  i nie powinno się traktować, że sukces nie jest jeszcze wielki. Stwierdził, 

że dokonując analizy wyników zdawalności egzaminów, jeśli są one na poziomie 30-40%, 

zastanowić należałoby się nad stanem wiedzy uczniów „ na wejściu”. Na poszczególnych 

etapach kształcenia może okazać się, że  niski  poziom wyników egzaminu dojrzałości 

jest sukcesem w odniesieniu do wyników egzaminu gimnazjalnego jaki osiągał uczeń na 

tym etapie kształcenia.  Stwierdził,  iż w tym kontekście przyjdzie czas, kiedy  analizie 

poddana zostanie „wartość dodana”. Bardzo dobre wyniki osiągają szkoły mające bardzo 

dobrych uczniów, a osobiście będąc nauczycielem szkoły zawodowej stwierdza, że  ten 

aspekt zawsze jest pomijany, tymczasem w tego typu szkołach wysiłek nauczycieli jest              

o wiele większy.  

Na zakończenie podziękował wszystkim za wkład pracy, za wysiłek skutkujący faktem, że 

szkoły w Powiecie Wodzisławskim wybijają się na tle województwa. Podkreślił wielką 

troskę organu prowadzącego w rozwój oświaty. Życzył wielkiej rozwagi  przy zmianach 

strukturalnych szkolnictwa zawodowego wynikających z przepisów ustawy oświatowej                

i prosił, aby przy podejmowaniu decyzji nie uronić  dorobku szkół stwierdzając, iż bardzo 

łatwo zmienić, zlikwidować szkoły patrząc wyłącznie przez pryzmat ekonomii                              
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i ponoszonych wydatków  finansowych. Życzył sukcesów, determinacji i zadowolenia                        

w realizowaniu polityki oświatowej na terenie Powiatu.  

 

Z kolei głos zabrała p. Maria Tkocz – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Wodzisławiu Śl.  

Na wstępie  poinformowała, że terenem działania Oddziału ZNP jest nie tylko Wodzisław 

Śląski, ale również Rydułtowy, Radlin, Pszów, Marklowice  i szkoły ponadgimnazjalne 

Powiatu Wodzisławskiego. Na dzień dzisiejszy Związek zrzesza 963 członków.  

Następnie podjęła zagadnienie płacy nauczycieli w odniesieniu do informacji jakie ukazują 

się w mediach. Skierowała pytanie do Naczelnika Wydziału Oświaty, czy przedstawione 

dane  tj. 85% i 83 % budżetu oświaty są to tylko pensje nauczycieli czy również 

administracji i obsługi. 

Wobec odpowiedzi, iż są to wszystkie płace zwróciła się do zebranych, ażeby nie odnosić 

wrażenia iż są to wyłącznie pensje nauczycieli, bowiem w szkołach oprócz  nauczycieli 

pracują pracownicy niepedagogiczni i w tych procentach mieszczą się również ich płace. 

Informacje prasowe donoszą, iż nauczyciel dobrze zarabia pracując w tak małym 

wymiarze.  Na podstawie przygotowanego zestawienia (stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu) wyjaśniła, iż do średniej płacy liczonych jest 21 składników, w których 

znajdują się odprawy i inne, a które nie są wypłacane co miesiąc. Z kolei składniki 

wynagrodzenia określone w regulaminie wynagradzania nauczyciel może otrzymać, lecz 

nie jest to obligatoryjne. Są sytuacje, w których nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie                

i wysługę lat. Na tej podstawie stwierdziła, że pensje nie są w takiej kwocie jakie 

podawane są w mediach.  

W kwestii wyrównań do średniej płacy finansowanych z budżetu jednostek samorządu 

powiedziała, że przepis o wyrównaniach obowiązuje od 2002 roku,  ale ponieważ między 

samorządem a związkami zawodowymi dokonywane były ustalenia do regulaminu 

wynagradzania, nikt nie podnosił roszczeń o wyrównania. Dodatki dzięki dobrej woli 

samorządu były podwyższane. W momencie zaprzestania ustalania regulaminu 

wynagradzania, wprowadzono zapis o wyrównaniach.  

Wyrównania nie otrzymuje każdy nauczyciel, który nie osiąga średniej. Jest to średnia                

z średniej, na danym poziomie awansu zawodowego, stąd nie każdemu nauczycielowi 

przysługuje. Nie otrzymuje wyrównania nauczyciel który ma wynagrodzenie zasadnicze                   

i dodatek za wysługę lat, logicznie patrząc winien otrzymać wyrównanie, bo nie ma 

możliwości aby otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł. Okazuje się, że w średniej 

na tym poziomie  jest ona osiągana, stąd też nie ma praw do wyrównania.   

Podkreśliła również, iż należy pamiętać że w szkołach pracują również pracownicy 

administracji i obsługi i związki zawodowe zawsze proszą, aby przy konstruowaniu 

budżetu na kolejny rok  pamiętać przynajmniej o waloryzacji ich wynagrodzeń.  
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Następnie powiedziała, że na podstawie wystąpienia Łukasza Śmietany przekonać można 

się, że  nauczyciel w szkole to nie  tylko osoba przekazująca wiedzę. Uświadomić należy 

sobie ile funkcji jednocześnie pełni  nauczyciel – jest wykładowcą, opiekunem, 

ratownikiem,  „przyszywaną mamą”, pielęgniarką, pocieszycielem i w tym aspekcie 

należy patrzeć co robi nauczyciel, a nie tylko  ile godzin spędza przy tablicy.  

Poinformowała również, że Instytut Badań Edukacyjnych przesłał do losowo wybranych 

szkół zagadnienia, które będą przedmiotem badań, a od 3 listopada ankieterzy będą 

jeździć do wybranych placówek po to, aby w bezpośrednich rozmowach przekonać się ile 

naprawdę pracuje nauczyciel.  

  

W dyskusji głosów nie było.  

Wobec braku  Przewodniczący Rady p. E. Wala stwierdził, że Rada Powiatu  zapoznała 

się z funkcjonowanie oświaty na terenie Powiatu Wodzisławskiego, a przygotowane przez 

Wydział Oświaty sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, 

a po jej zakończeniu o godz. 13:25 przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Ad.5  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Starosta rozszerzył  informacje  zawarte w  punkcie 1 sprawozdania dot. posiedzenia 

Zarządu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie organizacji pieczy zastępczej                          

w Powiecie. Powiedział, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                      

i systemie pieczy zastępczej wnosi zapisy, które wprowadzają szereg istotnych zmian, 

pociągających znaczne koszty dla samorządów powiatowych. Ustawa kładzie duży nacisk 

na pracę z rodziną biologiczną w środowisku, której efektem będzie wsparcie rodziny 

poprzez wskazanie rodzicom sposobu właściwego wychowania i opieki nad dziećmi, aby w 

efekcie ograniczyć ilość umieszczeń dzieci w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze 

objęte zostaną pracą koordynatorów, którzy  pod swoją  opieką będą mieli nie więcej niż 

15 rodzin zastępczych. Koordynatorzy muszą zostać zatrudnieni przez samorządy. 

Ustawa przewiduje szereg nowych świadczeń, które może otrzymać rodzina zastępcza, 

mianowicie dofinansowanie do wypoczynku dzieci - raz w roku, środki na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego łącznie z mediami, środki na remont mieszkania, prawo do 30 

dniowego urlopu, w tym czasie opiekę przejmuje rodzina pomocowa otrzymująca z tego 

tytułu wynagrodzenie. Na wniosek rodziny zawodowej lub niezawodowej, w której jest 
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nie mniej niż 3 dzieci, starosta jest zobowiązany zatrudnić osobę do pomocy w opiece 

nad dziećmi i w pracach gospodarczych.  

Ustawa wprowadzając wiele zmian jednocześnie nakłada na samorządy powiatowe  

znaczne koszty finansowe. Dla Powiatu Wodzisławskiego prowadzących 177 rodzin 

zastępczych to kwota ponad 1,5 mln. zł. Do tej pory wydaje się 3,7 mln. zł. Jest to 

poważne obciążenie naszego budżetu. Na zadanie te nie ma żadnego wsparcia ze strony 

rządu.  

 

Rozszerzając punkt  6  ww. posiedzenia Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na 

rzecz Gminy Lubomia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę publiczną, Starosta 

nawiązał do uchwały Rady Powiatu, na podstawie której w dniu 27 września 2007 r. 

podjęta została decyzja o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej - od skrzyżowania                     

z drogą publiczną w Lubomi do skrzyżowania z drogą do Ligoty Tworkowskiej. Rada 

Gminy w Lubomi podjęła uchwałę o jej zaliczeniu do kategorii dróg gminnych. Procedura 

legalizacji tych gruntów trwała długo, dopiero w dniu 3 stycznia Wojewoda  Śląski 

zawiadomił o wszczęciu postępowania, a ostateczną decyzję przesłano w dniu 29 

czerwca. W lipcu  Zarząd  Powiatu złożył wniosek do Sądu Rejonowego o wpis prawa 

własności i powiadomił Wójta o wartości wyceny działki. W odpowiedzi Wójt 

zaproponował nabycie tej działki za kwotę 0,1% oszacowanej wartości - czyli 176,30 zł. 

Zarząd Powiatu  biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny tej nieruchomości podjął 

decyzję o możliwości jej zbycia za kwotę 800 zł. uwzględniającą koszty zbycia. Teren ten 

jest przeznaczony pod budowę Zbiornika Raciborskiego.  

 

Rozszerzając informacje punktu 1 posiedzenia z dnia 26 października 2011r. w sprawie 

przesunięcia środków w budżecie Powiatu powiedział, że kontrola w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej  w Domu Pomocy Społecznej  wydała szereg zaleceń, które winny 

zostać wykonane do końca br. Oddymianie klatki schodowej, instalacji 5 wyłączników 

przeciwpożarowych, montaż 5 drzwi o odpowiedniej odporności w rozdzielniach 

elektrycznych wraz z kosztem opracowania to kwota około 90 tys. zł. Ze swojego budżetu 

DPS jest w stanie wydać około 50 tys. zł. w związku z tym rezygnując z zakupu niszczarki 

dla Wydziału Komunikacji Zarząd stwierdził, że środki te można przeznaczyć na realizację  

powyższych zadań.  

 

W odniesieniu do punktu 5 ww. posiedzenia w sprawie wytypowania i upoważnienia 

pracowników Starostwa Powiatowego do przeprowadzenia kontroli w szkole niepublicznej 

„Twoja Szkoła” powiedział, że 27 września br. wpłynęła prośba Miejskiego Zarządu 

Oświaty w Tychach o sprawdzenie i udzielenie informacji, czy wskazane  przez nich osoby 
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zostały  ujęte w  wykazie  uczniów zgłoszonych do dotacji dla szkół prowadzonych na 

terenie naszego Powiatu, a finansowanych przez Urząd w Tychach.  

 

Następnie Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił informację                                       

o przeprowadzonych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego, która jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

Ponadto Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe od 2005 r. ma wdrożony  

system zarządzania jakością i posiada certyfikat na zgodność z wymaganiami 

międzynarodowej normy ISO 2001-2008. Z dniem 14 września br. upływała ważność 

tego certyfikatu, w związku z czym 6 września br. Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku 

jako jednostka certyfikująca przeprowadził w Starostwie audit. Jego zakresem objęto 

usługi wynikające z zadań powiatu ziemskiego realizowane przez Starostwo Powiatowe. 

W wyniku auditu  Starostwo zostało bardzo wysoko ocenione i uznano, że jest urzędem 

przyjaznym dla klienta, spełnia standardy i wymogi jakościowe. Jako silne strony  

wskazano zaangażowanie kierowników komórek organizacyjnych, kompetencje  i wiedzę 

pracowników, właściwe dokumentowanie przebiegu realizowanych spraw jak również 

zwrócono uwagę na właściwe prowadzenie dokumentacji obszaru  nadzorowanego przez 

pełnomocnika s.z.j. W dniu 3 października br. Starostwo otrzymało certyfikat na kolejne 

3 lata, co potwierdza funkcjonowanie urzędu  zgodnie z wymaganiami prawnymi                     

i administracyjnymi krajów Unii Europejskiej. Starosta Powiatu podziękował 

pracownikom, kierownikom komórek organizacyjnych za zaangażowanie w pracy, 

pogratulował wysokiej oceny przez auditorów, życzył dalszego doskonalenia swoich 

działań, tak aby systematycznie wzrastało zadowolenie naszych klientów.  

Ad. 6 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła żadna interpelacja.  

P. Piotr  Cybułka – przedstawił interpelację w sprawie pozwolenia na budowę zakładu 

produkcji betonu na osiedlu Akacjowa, Rymera  w Radlinie. 

Interpelacja jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 7  

W punkcie tym głos zabrała p. Anna Kulikowska - Zastępca Dyrektora Urzędu 

Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, która odniosła się do wyników analizy 

oświadczeń majątkowych, które przekazane zostały do Urzędu Skarbowego przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę Powiatu oraz Wojewodę Śląskiego.   

Zwróciła uwagę na błędy przy sporządzaniu oświadczeń, mianowicie : 

-  brak wypełnienia wszystkich pozycji oświadczenia,  
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- rozbieżności w zasobach pieniężnych, zobowiązaniach pieniężnych u osób składających 

oświadczenia z racji pełnienia różnych funkcji,  

- rozbieżności w powierzchni nieruchomości w porównaniu do poprzedniego oświadczenia 

majątkowego,  

- wykazywanie nieruchomości nabytej w okresie sporządzania się oświadczenie, podczas 

gdy oświadczenie zawiera stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,  

- nie wykazywanie wszystkich osiągniętych dochodów,  

- nie wykazywanie składników mienia ruchomego współmałżonków – samochodów.  

 

Informację w sprawie oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, 

Skarbnika i Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawił Starosta Powiatu                 

p. T. Skatuła.  Informacja jest załącznikiem nr 10 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady p. Dawid Topol – przedstawił: 

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. w sprawie oświadczeń 

majątkowych Starosty Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu przekazanych do 

Urzędu Skarbowego przez Wojewodę Śląskiego,  

- pismo Wojewody Śląskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Starosty Powiatu                      

i Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala – przedstawił pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego 

dotyczące oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych, jakie wpłynęły do Rady Powiatu.  

 

Informację w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych przedstawił Przewodniczący 

Rady p. E. Wala. Informacja jest załącznikiem nr 11 do protokołu.  

 

Ad. 8  

a) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2012,  jest 

załącznikiem nr 12 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło                        

27 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XI/131/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego na rok 2012, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 13  do protokołu. 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, jest 

załącznikiem nr 14  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło                        

27 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                     

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XI/132/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 

roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta. Uchwała  stanowi załącznik nr 15  do 

protokołu. 

 

c) 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, jest załącznikiem nr 16 do protokołu.  

 

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

Społecznej, Komisję  Budżetu, Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisję 

Oświaty, Kultury i Sportu.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło                         

27 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych.  

 
Uchwała Nr XI/133/2011 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. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

d) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i wydania zaleceń                                   

z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego 

kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                     

w Syryni jest załącznikiem nr 18  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję  

Organizacyjną. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław Szczęsny zgłosił autopoprawkę do 

treści § 3 projektu uchwały, zastępując dotychczasowe brzmienie na „Wykonanie uchwały 

powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego”.  

 

W dyskusji p. Ireneusz Serwotka odniósł się do treści  projektu uchwały. Stwierdził, że   

z zapisów wynika m.in., iż w okresie przystąpienia do akcji zima samochody PZD były 

niesprawne, jak również to, że  Dyrektor nie odniósł się do wystąpienia pokontrolnego. 

Wobec powyższego sądzić należy, że zarzuty były zasadne. Natomiast „dbanie                             

o  sprawność samochodów i sprzętu…” to zadanie stałe, a nie wyłącznie wynikające                                

z kontroli i realizowane w terminie do końca grudnia br. Na tej  podstawie stwierdził, że  

ma nadzieję, iż w przyszłości tak „kuriozalnie” sprecyzowanych uchwał Rada Powiatu nie 

będzie przyjmować. W powyższego względu poinformował, iż wstrzyma się od głosu 

podczas przyjmowania uchwały.   
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W powyższej sprawie  Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił uwagę, iż 

korzystając z przysługującej inicjatywy uchwałodawczej z projektem uchwały wystąpiła 

Komisja Rewizyjna jako ciało kolegialne.  

   

Innych głosów nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział 

wzięło 26 radnych.  

Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało 

się od głosu.   

 
Uchwała Nr XI/134/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia 

wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg                                  

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni została podjęta. Uchwała stanowi 

załącznik nr 19  do protokołu. 

 

Ad. 9  

Nie odnotowano.  

 

Ad. 10  

P. Daniel Jakubczyk  - zabrał głos w temacie organizacji transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Gorzyce. Tekst wystąpienia razem z podpisami mieszkańców Gminy 

Gorzyce  jest załącznikiem nr 20 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala - złożył podziękowania za oddane na Jego 

kandydaturę glosy w wyborach parlamentarnych. Podziękował za życzliwość, sympatię                 

i za pośrednictwem radnych prosił  o przekazanie podziękowań mieszkańcom. Komitet 

Bezpartyjni zajął 3 miejsce pod względem ilości głosów zdobywając prawie 20 tysięcy 

głosów. Dodał, że w trakcie kampanii spotkał się okazywana życzliwością i przyjaźnią 

miedzy innymi ze strony  radnych Powiatu.   

 

Członek Zarządu Powiatu p. Zbigniew Seemann – podjął temat działalności Zakładu 

Aktywności Zawodowej, w którym pracują osoby niepełnosprawne i które swoim  

zaangażowaniem chcą udowodnić, iż są potrzebne. Pracować będą jeśli zakład będzie 

mieć zamówienia, stąd też zachęcił do korzystania z usług oferowanych przez Zakład 

Usług Pralniczych.  

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła -  nawiązując do wystąpienia p. Daniela Jakubczyka                           

i odnosząc się do złożonych w sprawie transportu zbiorowego wniosków powiedział, iż 
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będą rozpatrywane i podkreślił, iż w tej sprawie odbyło się spotkanie u Naczelnika 

Wydziału Komunikacji oraz  Wójta, do którego mieszkańcy mieli złożyć swoje uwagi                 

i propozycje. Aktualnie podjęte zostały prace, aby przystosować rozkłady jazdy do 

potrzeb pasażerów. Zadeklarował, iż jeśli będzie to możliwe rozkład jazdy zostanie 

zmieniony przy zachowaniu zasad ekonomicznych. Z kolei w kwestii cen biletów 

powiedział, że Dyrektor PKS nie wyraża chęci wprowadzenia zmian, gdyż są one 

obowiązujące na terenie innych Gmin objętych komunikacją zbiorową. Starosta 

oświadczył, iż problem zostanie rozwiązany na tyle, ile będzie to możliwe.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala  przedstawił: 

- pismo Zarządu Powiatu informujące o podjęciu przez Radę Społeczną SPZOZ                         

w Rydułtowach uchwały w sprawie wydania opinii dot. zakupu nowego sprzętu 

medycznego. Pismo jest załącznikiem nr 21 do protokołu,  

- pismo Rady Powiatu w Kędzierzynie – Koźlu  w sprawie poparcia uchwały w sprawie 

podjęcia prac systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry celem poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców terenów nadodrzańskich. Pismo zostało skierowane do 

Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska  celem ustosunkowania się do problemu                   

i ewentualnego przygotowania projektu uchwały.  Pismo jest załącznikiem nr 22 do 

protokołu,  

- podziękowanie dla Rady Powiatu Wodzisławskiego od  Stowarzyszenia Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych w Rydułtowach.  

Tekst podziękowań jest  załącznikiem nr 23 do protokołu.  

 

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                     

w uroczystościach jest załącznikiem nr 24  do protokołu.  

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

i poinformował, że następna sesja zwołana zostanie na dzień 24 listopada  2011 r. o godz. 

14:00. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Komisja 

Organizacyjna przystąpi do opracowania zmian do Statutu Powiatu Wodzisławskiego.                    

W związku z powyższym zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag i propozycji zmian.  

 

Ad. 11 

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

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

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera.  


