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BRZ.0002.11.2011 
 

Protokół nr XIII/11  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 22 grudnia 2011 roku 
 
 
Obrady sesji uświetnił występ młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych  
w Wodzisławiu Śląskim, która zagrała i zaśpiewała kolędy. 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 22 grudnia 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 24 radnych.  
W trakcie obrad sesji na salę posiedzeń weszło dwóch radnych. Lista obecności 
radnych stanowi załącznik nr 1 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 XII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XII 

sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego: 

a) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 
rok wraz z załącznikami, 

b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2012 – 2022. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Wodzisławiu 

Śląskim, ulica Pszowska 92, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92, 

b) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu 
Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim, 

c) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica 
Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23, 

d) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41, 

e) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 
Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a Powiatem 
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Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie  
i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, 
polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębia Zdrój 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski nieruchomości 
gruntowej Gminie Lubomia za cenę niższą niż wartość rynkowa 
nieruchomości, 

h) udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Zakładowi Zarządzania 
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim na nieruchomościach 
stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego, 

i) powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 
powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 

j) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy 
Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 
powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 

k) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok, 

l) 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, 

m) wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2011 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego. 

8. Sprawozdania z pracy komisji za 2011 rok i plany pracy komisji na 2012 
rok. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10.Wnioski i oświadczenia radnych. 
11.Informacje bieżące. 
12.Zamknięcie obrad XIII sesji. 

 
Radni nie wnieśli uwag i wniosków do porządku obrad, zatem Przewodniczący 

Rady p. E. Wala 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 24 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XII/11 z obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
24 listopada 2011 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XII sesji, które stanowi załącznik nr 2 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 3 
do protokołu. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji wpłynęła interpelacja radnej p. J. Wojaczek w sprawie budowy 
chodnika wzdłuż ulicy Szybowej, łączącego sołectwo Krostoszowice z sołectwem 
Skrzyszów (na odcinku od mostu nad autostradą A1 do boiska sportowego  
w Skrzyszowie). 
 
Podczas obrad sesji interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad. 6 a) 

� Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok 
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje stałe Rady Powiatu 
Wodzisławskiego oraz przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła poinformował, że przedłożony pod obrady 
Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2012 roku zawiera następujące plany: 
1. Plan dochodów budżetowych zamykający się kwotą 121 868 663,00 zł, 
2. Plan wydatków budżetowych zamykający się kwotą 126 915 954,00 zł, 
3. Plan przychodów budżetowych zamykający się kwotą 7 818 677,00 zł, 
4. Plan rozchodów budżetowych zamykający się kwotą 2 771 386,00 zł. 
Ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 5 047 291,00 zł 
stanowi deficyt budżetowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, który 
planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym 
kredytów i pożyczek. Prognozując stronę dochodową budżetu Powiatu na 2012 r. 
uwzględniono planowane wpływy z następujących tytułów: 
1. należnych kwot subwencji w wysokości 54 957 638,00 zł, 
2. należnych z budżetu państwa dotacji celowych w wysokości 14 873 929,00 zł, 
3. dochodów własnych w wysokości 51 945 374,00 zł, 
4. innych środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących w wysokości 91 722,00 zł.  
Planowane dochody ujęto w obligatoryjnym podziale na dochody bieżące  
i majątkowe. Plan wydatków budżetu Powiatu uwzględnia wymagany przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa podział kwot wydatków na rodzaje  
tj. wydatki majątkowe oraz bieżące, a w ramach rodzajów na grupy i podgrupy 
wydatków. W planie wydatków na wydatki o charakterze bieżącym zabezpieczono 
kwotę 110 391 509,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 
16 524 445,00 zł. Przedłożony projekt budżetu Powiatu na 2012 rok zakłada 
nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 972 940,00 zł i w związku z tym spełnia 
przesłankę zawartą w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazującą co 
najmniej zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Ponadto 
uchwała budżetowa zawiera plany finansowe obejmujące tzw. gospodarkę 
pozabudżetową jak i plany finansowe będące w swej istocie uszczegółowieniem 
planu dochodów i wydatków budżetowych. Projekt budżetu Powiatu został 
opracowany z zachowaniem zasady ostrożnego prognozowania dochodów  
i wydatków budżetowych, co ma swoje uzasadnienie w odczuwalnym sektorze 
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budżetowym kryzysie gospodarczym. Zarówno projekt uchwały budżetowej jak  
i dokumenty towarzyszące, przedłożone przez Zarząd, zostały przeanalizowane 
przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i uzyskały 
pozytywne opinie organu nadzoru finansowego. Biorąc pod uwagę powyższe, 
Starosta Powiatu Wodzisławskiego p. T. Skatuła wniósł o pozytywne 
rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej oraz przyjęcie go przez Wysoką Radę 
w przedłożonym przez Zarząd brzmieniu. 
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski przedstawił uchwałę nr 4100/II/120/2011  
z dnia 29 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz  
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok wraz  
z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/142/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok wraz z załącznikami 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 6 b) 

� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 – 2022, stanowiący załącznik nr 7 
do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje stałe Rady Powiatu oraz 
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił 
autopoprawkę do omawianego projektu uchwały. Powiedział, że jej przyczyną 
jest to, iż drugiej transzy pożyczki w wysokości 750 045,00 zł nie ujęto w kwocie 
długu i w związku z tym istnieje konieczność dokonania zmiany w załączniku nr 1 
do projektu uchwały, na stronie drugiej, w kolumnie siódmej, w wierszu 
pierwszym. W tej chwili widnieje tam kwota 13 466 933,80 zł, a winno być 
14 217 978,80 zł. Zmianie także ulega zapis w kolumnie dziewiątej, gdzie  
w wierszu pierwszym było 11,05%, a winno być 11,67% oraz w załączniku nr 2 
prognoza kwoty długu widniała w kwocie 13 466 933,80 zł, a winno być 
14 217 978,80 zł, a także w wierszu „pożyczki”, w kolumnie piątej jest 
2 487 013,80 zł, a winno być 3 238 058,80 zł. 
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski przedstawił także uchwałę  
Nr 4100/II/121/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2012 – 2022, która stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
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Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do radnych  
o naniesienie poprawek do powyższego projektu uchwały, a następnie przystąpił 
do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 - 2022. W głosowaniu udział 
wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/143/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 
na lata 2012 – 2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik na 9 do protokołu. 
 
Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum 
Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92, wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Pszowskiej 92, stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum Profilowane  
w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92. W głosowaniu 
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/144/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum Profilowane  
w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła 
Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 12 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2  
w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych  
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w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu 
Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Ad. 7 c) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum 
Profilowane w Radlinie, ulica Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23, 
stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane  
w Radlinie, ulica Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23.  
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/146/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica 
Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 7 d) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica 
Wyszyńskiego 41, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41, 
stanowiący załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41, wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum 
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Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 7 e) 

� Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiący 
załącznik nr 18 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/148/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 7 f) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu  
a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie 
i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, 
polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący 
załącznik nr 20 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, przez Komisję 
Budżetu oraz przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Miastem Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a Powiatem 
Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie i realizację zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu dla 
osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA  
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/149/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 
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Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a Powiatem 
Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie  
i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, 
polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad. 7 g) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat 
Wodzisławski nieruchomości gruntowej, Gminie Lubomia za cenę niższą niż 
wartość rynkowa nieruchomości, stanowiący załącznik nr 22 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski 
nieruchomości gruntowej, Gminie Lubomia za cenę niższą niż wartość rynkowa 
nieruchomości. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/150/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski nieruchomości 
gruntowej, Gminie Lubomia za cenę niższą niż wartość rynkowa 
nieruchomości została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik  
nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 7 h) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od 
opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu 
Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na 
nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 24 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej 
z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Zakładowi Zarządzania 
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach stanowiących 
własność Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Zakładowi Zarządzania 
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach 
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stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. 7 i) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 
stanowiący załącznik nr 26 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. J. Szczęsny zadał następujące pytania: 

� jaki jest sens podejmowania teraz takiej uchwały, skoro „Akcja Zima” jest 
już rozpoczęta,  

� jaki jest sens tego, że podczas jej trwania Powiat przekazuje ją innemu 
podmiotowi do realizacji,  

� jaki jest stan technicznego przygotowania Miasta Rydułtowy w tej kwestii. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. T. Wójcik powiedział, że już w 2011 
roku było podpisane takie porozumienie z Miastem Rydułtowy i przedłożony 
projekt uchwały stanowi jego kontynuację. Dotyczy ono utrzymania tylko 
chodników i pasa zieleni. Nie dotyczy w żadnym wypadku utrzymania samej 
jezdni. 
 
Radny p. J. Szczęsny powiedział, że w nagłówku, „w sprawie” projektu uchwały 
jest napisane: „(…) w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych 
(…)”, a nie chodników. 
 
Radca prawny p. A. Marecki powiedział, że istotne jest to, co jest w treści 
merytorycznej uchwały, a nie w jej nagłówku, a w paragrafie pierwszym jest 
sprecyzowany zakres porozumienia. 
 
Radny p. J. Szczęsny powiedział, że należy zmienić nagłówek projektu uchwały 
poprzez wprowadzenie słowa „chodników” w zapisie: „(…) w zakresie letniego  
i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych (…)”. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła powiedział, że takie uchwały podejmowane są 
nie po raz pierwszy i najważniejsze jest, aby sprecyzowane były zapisy 
znajdujące się w samej treści uchwały, a nie w jej nazwie, tym bardziej, że 
projekt uchwały był konsultowany z radcami prawnymi i oni przychylili się do 
takiej treści. 
 
Radny p. I. Serwotka powiedział, że uważa, że radny p. J. Szczęsny ma rację, 
bo tytuł uchwały nie może być sprzeczny z jej treścią i wprowadzać w błąd. 
Wpisanie w tytule uchwały słowa „chodników” tak jak to jest w paragrafie 
pierwszym będzie wówczas jednoznaczne i nie będzie budziło żadnych 
wątpliwości. 
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Radca prawny p. A. Marecki powiedział, że dotychczasowy projekt uchwały 
jest prawidłowy, ale jeżeli miałby on kogoś wprowadzić w błąd, można dodać 
wyraz „chodników” w jego tytule. 
 
Wobec powyższego Starosta Powiatu p. T. Skatuła w imieniu Zarządu zgłosił 
chęć dokonania autopoprawki do powyższego projektu uchwały poprzez dodanie 
słowa „chodników” w zapisie: „(…) w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych (…)”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do radnych  
o naniesienie poprawki do powyższego projektu uchwały, a następnie przystąpił 
do głosowania projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy 
zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad. 7 j) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 
stanowiący załącznik nr 28 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Dyskusja w punkcie 7 i) dotyczyła także powyższego projektu uchwały  
i wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały poprzez dodanie słowa 
„chodników” w zapisie: „(…) w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych (…)”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do radnych  
o naniesienie poprawki do powyższego projektu uchwały, a następnie przystąpił 
do głosowania projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice 
zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/153/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy 
Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
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powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad. 7 k) 

� Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok, 
stanowiący załącznik nr 30 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez Komisję 
Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok. W głosowaniu udział wzięło 
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/154/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
ta stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ad. 7 l) 

� 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 32 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 Pomocy Społecznej 
oraz przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
na 2011 r. wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/155/2011 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 33 do protokołu. 
 
Ad. 7 m) 

� Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, 
które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący 
załącznik nr 34 do protokołu. 
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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. 
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił 
autopoprawkę do omawianego projektu uchwały z uwagi na fakt, iż zadanie, 
które jest wymienione w załączniku do projektu uchwały w dziale 801,  
w rozdziale 80120 „Remont chodników przy wejściu głównym do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41”, opiewa na 
kwotę pierwotnie przyjętą w wielkości 150 505 zł, natomiast po rozstrzygnięciu 
zamówienia publicznego i po uzupełnieniu materiałów przez kolejnych oferentów 
okazało się, że oferta będzie niższa, stąd kwota 110 239 zł. W związku z tym, 
kwota wydatków niewygasających per saldo zmniejszy się do 2 388 141 zł. 
Dodatkowo zmianie ulegają terminy w dziale 71013 – było 22.02.2012 r., a ma 
być 23.03.2012 r. oraz w drugim zadaniu, było - 15.05.2012 r., a ma być 
15.06.2012 r. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do radnych  
o naniesienie poprawek do powyższego projektu uchwały, a następnie przystąpił 
do głosowania projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XIII/156/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2011 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Ad. 8 

� Sprawozdania z pracy komisji za 2011 rok i plany pracy komisji na 2012 
rok. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że wszyscy 
przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z pracy Komisji za 2011 rok oraz 
plany pracy Komisji na 2012 rok. Dodał, że na podstawie sprawozdań Komisji 
opracuje plan pracy Rady Powiatu na 2012 rok. Stwierdził, że jeśli nie wpłynie 
sprzeciw, to uzna, że Rada sprawozdania i plany pracy przyjęła przez aklamację.  
 
Głosów sprzeciwu nie było. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła sprawozdania Komisji za 2011 rok oraz 
plany pracy Komisji na 2012 rok. 
 
Sprawozdania z pracy Komisji za rok 2011 oraz plany pracy Komisji na rok 2012 
są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 9 
Wobec braku interpelacji i zapytań, punkt staje się bezprzedmiotowy. 
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Ad. 10 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych: 

� z pismem p. H. Rducha adresowanym do Starosty Powiatu oraz do Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, a także odpowiedzią na nie, w sprawie 
wskazania i wykonania wjazdu z ulicy bocznej Rybnickiej do działki  
nr 5009/307 obręb Radlin m. 4. Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala dodał, że całość dokumentacji zostanie przekazana do 
wiadomości Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 

� z pismem Rady Społecznej ZOZ w Wodzisławiu Śl. informującym  
o podjęciu Uchwały Nr 7/2011 w sprawie wydania opinii dotyczącej zakupu 
nowego sprzętu medycznego, 

� z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 36 do protokołu, 

� z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
dotyczącym przekazania publikacji o stanie środowiska, 

� z pismem Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczącym odpowiedzi na 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie możliwości zakupu laptopów, 
notebooków lub tabletów radnym Powiatu Wodzisławskiego. W tym 
miejscu została na forum poruszona kwestia zakupu sprzętu, o którym 
mowa w piśmie i stwierdzono, że decyzja o ewentualnym jego zakupie 
zostanie podjęta na sesji w miesiącu styczniu 2012 roku, 

� z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu styczniu 2012 roku oraz 
z terminem kolejnej sesji. 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Rada Powiatu 
otrzymała życzenia świąteczno – noworoczne od dyrektorów i kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu, od firm, instytucji i osób fizycznych, a także 
od Posłów na Sejm RP p. K. Gadowskiego, R. Zawadzkiego oraz od p. B. Piechy. 
Dodał, że Rada Powiatu otrzymała także podziękowania od Posłów na Sejm RP  
p. K. Gadowskiego i p. I. Kloc za gratulacje po ich wyborze na tę funkcję. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala oraz Starosta p. T. Skatuła 
złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno – noworoczne. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 14 00.  
 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 
       Przewodniczący Rady 
 
            mgr inż. Eugeniusz Wala 


