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BRZ.0002.1.2012 
Protokół  nr XIV/12 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 26 stycznia 2012 r. 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 stycznia 2012 roku o godz. 13.30. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy                 

ul. Pszowskiej 92a.  

 

Ad. 1 

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

obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 25 

radnych, zaś w trakcie obrad liczba radnych zwiększyła się do 27 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powitał radnych oraz kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego, a także  

przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu.   

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

dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                       

w Syryni z realizacji Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XI/134/2011                 

z dnia 27.10.2011r. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r. 

7. Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2011 rok,  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9.  Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego na 2012 rok, 

b) uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok, 
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c) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach”, 

d) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na potrzeby 

Wodzisławskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej, 

e) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na potrzeby 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 

Poradnia Medycyny Pracy lek. med. Ryszard Zakrzewski,  

f) wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śląskim” zlokalizowanych w budynku Zespołu Poradni 

Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 oraz                      

w Budynku Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, 

g) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku portierni oraz parkingów 

szpitalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

h) wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy nr 113/2008 na 

dzierżawę nieruchomości pod budynkiem stacji dializ zawartej w dniu                     

16 sierpnia 2008 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim a Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

i) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                           

w Wodzisławiu Śląskim”, 

j) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego                                      

z przeznaczeniem na realizacje zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej na 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema                            

i Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach 

Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego – Programu WID 2012,  

k) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia                    

z Powiatem Oleskim i z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych, 
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l) wyłączenia szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące                        

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41 z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, ulica Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 41 i jej likwidacji, 

m)  wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, 

ulica Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 i jej likwidacji, 

n) wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, 

ulica Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 i jej likwidacji, 

o) wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica Orkana 23                    

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, ulica 

Orkana 23 i jej likwidacji, 

p)   udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław 

Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury oraz 

ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami – konserwacja pięciu bezcennych 

dokumentów związanych  z historią ziemi wodzisławskiej wraz z pieczęcią 

lakową z zasobu Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, 

q) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, 

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

celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 

ochrony środowiska, 

s)  udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności 

Skarbu Państwa w użytkowaniu.  

10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11.  Wnioski i oświadczenia radnych.  

12.  Informacje bieżące.  

13.  Zamknięcie obrad XIV sesji.  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że w dniu poprzedzającym sesję do 

Rady Powiatu wpłynęła skarga na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego oraz Wójta Gminy Gorzyce.  

W związku z powyższym, mając na uwadze przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego w zakresie  rozpatrywania skarg, wprowadził autopoprawkę dotyczącą  

rozszerzenia porządku obrad  o punkt 8 t)  -  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia.  
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Wniosków  o zmianę porządku obrad nie było.  

 

Porządek obrad wraz z autopoprawką przedstawiał się następująco :   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                       

w Syryni z realizacji Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XI/134/2011                 

z dnia 27.10.2011r. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r. 

7. Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2011 rok,  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9.  Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

na 2012 rok, 

b) uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok, 

c) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                                 

w Rydułtowach”, 

d) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na potrzeby 

Wodzisławskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej, 

e) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na potrzeby Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Poradnia Medycyny 

Pracy lek. med. Ryszard Zakrzewski,  

f) wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                                

w Wodzisławiu Śląskim” zlokalizowanych w budynku Zespołu Poradni 

Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 oraz w Budynku 

Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, 

g) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku portierni oraz parkingów 

szpitalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 
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h) wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy nr 113/2008 na 

dzierżawę nieruchomości pod budynkiem stacji dializ zawartej w dniu                     

16 sierpnia 2008 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim a Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

i) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                           

w Wodzisławiu Śląskim”, 

j) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego                                      

z przeznaczeniem na realizacje zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej na 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema                            

i Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach 

Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego – Programu WID 2012,  

k) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia                    

z Powiatem Oleskim i z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

l) wyłączenia szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące                        

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41 z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, ulica Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 41 i jej likwidacji, 

m)  wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 i jej likwidacji, 

n) wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 i jej likwidacji, 

o) wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica Orkana 23                    

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, ulica 

Orkana 23 i jej likwidacji, 

p)   udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław 

Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury oraz 

ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami – konserwacja pięciu bezcennych 

dokumentów związanych  z historią ziemi wodzisławskiej wraz z pieczęcią 

lakową z zasobu Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, 

q) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, 
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r) udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 

ochrony środowiska, 

s)  udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu 

Śląskim, na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa w 

użytkowaniu, 

t) przekazania skargi organom właściwym do jej   rozpatrzenia  

10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11.  Wnioski i oświadczenia radnych.  

12.  Informacje bieżące.  

13.  Zamknięcie obrad XIV sesji.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego 

obradować będzie wg. przedstawionego wyżej porządku obrad XIV 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 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

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

22 grudnia  2011 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.  

Następnie Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił informację o przeprowadzonych 

i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, która jest 

załącznikiem nr 3 do protokołu.  

 

Ad.5  

Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                       

w Syryni z realizacji Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XI/134/2011 z dnia 

27.10.2011r. jest załącznikiem nr 4  do protokołu.  

Sprawozdanie przedstawił Zastępca Dyrektora PZD p. Józef Żywina.  
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Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że  w dniu poprzedzającym sesję na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawione zostało powyższe sprawozdanie. Komisja 

Rewizyjna nie wniosła uwag do ww. dokumentu.  

 

Ad.6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r. jest 

załącznikiem nr 5 do protokołu.  

 

Ad.7  

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2011 rok, jest 

załącznikiem nr 6  do protokołu.  

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław 

Szczęsny.  

 

Ad. 8 

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

wpłynęła żadna interpelacja.  

Następnie głos zabrał p. Piotr  Cybułka, który w związku z prowadzonym kapitalnym 

remontem budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Bogumińskiej, zapytał o całkowity 

koszt prac i wysokość poniesionych do tej pory nakładów  na wyremontowanie budynku    

i  o wartość poprzednich  remontów. Zwrócił się również o przedstawienie informacji na 

temat wartości budynku.  

Kolejne pytanie  dotyczyło budynku na ulicy Pszowskiej, w którym po przeniesieniu 

Warsztatów Terapii Zajęciowej do budynku na ulicy Wałowej pozostaną do 

zagospodarowania wolne pomieszczenia. Prosił o wskazanie kto będzie ich 

użytkownikiem.  

Następnie zapytał o powody z jakich sprawozdanie z realizacji uchwały nie zostały 

przedstawione osobiście  przez Dyrektora PZD. Ponadto na podstawie informacji Zastępcy 

Dyrektora p. Józef Żywiny w sprawie dokonanego przez ścisłe kierownictwo przeglądu 

sprzętu i ludzi zwrócił się o wyjaśnienie na czym polegał przegląd i jakie były jego wyniki.  

 

Na zapytania dotyczące działalności Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział Zastępca 

Dyrektora PZD p. Józef Żywina wyjaśniając, iż  przedstawienia przez Zastępcę 

Dyrektora sprawozdania z wykonania uchwały uzgodnione zostało z Zarządem Powiatu 

jak również po poinformowaniu o tym Przewodniczącego Rady. Dodał, że fakt ten nie jest  

dyskredytacją nowego Dyrektora, który wdraża się w wypełnianie swojej funkcji, zaś  

uzgodnienia wynikają z woli świadczenia jemu pomocy. Zwrócił również uwagę, że                   

w czasie, w którym przeprowadzana była kontrola Komisji Rewizyjnej  p. Tomasz Wójcik 
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nie pełnił funkcji Dyrektora, podjął pracę w dniu 12 grudnia ubr., stąd też nie brał udziału 

w czynnościach  będących przedmiotem zaleceń pokontrolnych.  

W kwestii przeglądu sprzętu i ludzi powiedział, że w trakcie kontroli sprzętu musiały być 

obecne osoby, które będą je obsługiwać przez okres akcji zima. Ponadto  osoby te brały 

udział w szkoleniu prowadzonym przez kierownika akcji. Funkcję tę powierzono 

Kierownikowi Działu Służby Drogowej PZD. Dodał, że przetargi wygrały firmy, które już 

od dawna obsługują akcję zima i od dawna współpracują  z PZD, co nie zwalnia                       

ich z konieczności zapoznania się z przyjętymi obowiązkami. 

 

P. Krystyna Smuda przedstawiła interpelację w sprawie stanu śluzy wałowej w Bukowie 

w Gminie Lubomia. Interpelacja jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala – stwierdził, że: 

-  wobec braku uwag do sprawozdania  Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni z realizacji Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                      

nr XI/134/2011   z dnia 27.10.2011r., jak również  sprzeciwu ze strony radnych uznaje, 

że Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła ww. sprawozdanie,  

- wobec braku uwag do sprawozdania działalności Komisji Bezpieczeństwa                            

i Porządku za 2011 r., jak również  sprzeciwu ze strony radnych uznaje, że Rada Powiatu 

Wodzisławskiego przyjęła ww. sprawozdanie, 

- wobec braku uwag do sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 

2011 rok, jak również sprzeciwu ze strony radnych uznaje, że Rada Powiatu 

Wodzisławskiego przyjęła ww. sprawozdanie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala  o godz. 14:45 ogłosił 15 minutową 

przerwę, a po jej zakończeniu przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad. 9  

a) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok, jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu, Komisję Zdrowia   

i Pomocy Społecznej, Komisję Organizacyjną, Komisję Infrastruktury i Ochrony 

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

 

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 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XIV/157/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego na 2012 rok została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

 

b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego 

na 2012 rok, jest załącznikiem nr 10  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się o dokonanie korekty błędu 

drukarskiego w załączniku do projektu uchwały w następujący sposób : w pozycji 

dotyczącej sprawozdania Komendanta Policji  należy wpisać  „za rok 2011”.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu, Komisję Zdrowia   

i Pomocy Społecznej, Komisję Organizacyjną, Komisję Infrastruktury i Ochrony 

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

 

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 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                     

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XIV/158/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok, została 

podjęta. 

Uchwała  stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 
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c) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, 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.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XIV/159/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                                    

w Rydułtowach”, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

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

potrzeby Wodzisławskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej, jest załącznikiem  

nr 14  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Komisję  Organizacyjną oraz Komisje Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

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 25 
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radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XIV/160/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na potrzeby 

Wodzisławskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej, została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

 

e) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

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

potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Urazowo-

Ortopedyczna Poradnia Medycyny Pracy lek. med. Ryszard Zakrzewski, jest 

załącznikiem nr 16  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.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XIV/161/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na potrzeby Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Poradnia Medycyny 

Pracy lek. med. Ryszard Zakrzewski, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik  nr 17  do protokołu. 
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f) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” zlokalizowanych w budynku Zespołu 

Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 oraz               

w Budynku Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, jest 

załącznikiem nr 18  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Komisję  Organizacyjną oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XIV/162/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                 

w Wodzisławiu Śląskim” zlokalizowanych w budynku Zespołu Poradni 

Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 oraz w Budynku 

Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr  19 do protokołu. 

 

g) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku 

portierni oraz parkingów szpitalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki 

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

załącznikiem nr 20  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Komisję  Organizacyjną oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XIV/163/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku portierni oraz parkingów 

szpitalnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 

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

Uchwała stanowi załącznik nr  21 do protokołu. 

 

 

h) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania 

umowy nr 113/2008 na dzierżawę nieruchomości pod budynkiem stacji dializ 

zawartej w  dniu 16  sierpnia 2008 roku  pomiędzy  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej  

w  Wodzisławiu   Śląskim  a   Fresenius   Nephrocare  Polska  Sp. z o.o. z siedzibą  

     w Poznaniu, jest załącznikiem nr  22 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz 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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XIV/164/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy nr 113/2008 na 

dzierżawę nieruchomości pod budynkiem stacji dializ zawartej w dniu 16 

sierpnia 2008 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim a Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została 

podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23  do protokołu. 
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i) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śląskim”,  jest załącznikiem nr  24 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz 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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XIV/165/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej Wodzisławiu 

Śląskim”, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 25  do protokołu. 

 

j) Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Śląskiego  z przeznaczeniem na realizacje zadania „Przebudowa 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała 

Józefa Bema i Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach 

Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego – Programu WID 2012, jest załącznikiem nr 26 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                     

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/166/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego                                      

z przeznaczeniem na realizacje zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej na 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema                            

i Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach 

Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 Roku przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego – Programu WID 2012, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr  27  do protokołu. 

 

 

k) Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 

Wodzisławski porozumienia z Powiatem Oleskim i z Powiatem Głubczyckim                     

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie                

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jest załącznikiem nr 28 do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

oraz 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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                               

i wstrzymujących nie było.   
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Uchwała Nr XIV/167/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski porozumienia                            

z Powiatem Oleskim i z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych, została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr  29 do protokołu. 

 

l) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące  w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41 z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, ulica Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 41 i jej likwidacji, jest załącznikiem nr  30 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

oraz 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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                              

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/168/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące                           

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Wyszyńskiego 41 z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, ulica Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 41 i jej likwidacji, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

m) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane               

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych                      

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 i jej likwidacji, jest załącznikiem                

nr 32  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz 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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/169/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim, 

ulica Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 i jej likwidacji, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 33  do protokołu. 

 

n) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2                 

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych                        

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 i jej likwidacji, jest załącznikiem                

nr  34 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

oraz 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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/170/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ulica 

Pszowska 92 i jej likwidacji, została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 35  do protokołu. 
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o) Projekt  uchwały w sprawie  wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane                  

w Radlinie, ulica Orkana 23 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu 

Śląskiego w Radlinie, ulica Orkana 23 i jej likwidacji, jest załącznikiem nr 36  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

oraz 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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/171/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Radlinie, ulica Orkana 23                   

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, ulica 

Orkana 23 i jej likwidacji, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

p) Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat 

Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami – 

konserwacja pięciu bezcennych dokumentów związanych  z historią ziemi 

wodzisławskiej wraz z pieczęcią lakową z zasobu Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,  

jest załącznikiem nr  38 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 

Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/172/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław 

Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury oraz 

ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami – konserwacja pięciu bezcennych 

dokumentów związanych  z historią ziemi wodzisławskiej wraz z pieczęcią 

lakową z zasobu Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr  39 do protokołu. 

 

q) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych                    

w Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 40 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

 

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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/173 /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia 

stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności 

Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr  41 do protokołu. 

 

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

finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na 

realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, jest załącznikiem nr 42 do 

protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  Budżetu oraz Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/174 /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie 

ochrony środowiska, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

s) Projekt  uchwały w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu 

Pracy w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności 

Skarbu Państwa w użytkowaniu, jest załącznikiem nr 44  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  Budżetu oraz Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   
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Uchwała Nr XIV/175/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności 

Skarbu Państwa    w użytkowaniu została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 45  do protokołu. 

 

t) Projekt  uchwały w sprawie przekazania skargi organom właściwym do jej  

     rozpatrzenia jest załącznikiem nr 46  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala- przedstawił treść skargi p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej) która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2012 r.  
Skarga jest załącznikiem nr 47  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z treści pisma wynika, że 

jest to skarga na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz władze Gminy 

Gorzyce. Stosownie do przepisów regulujących tryb załatwianie skarg i wniosków,  skargę 

należy skierować odpowiednio do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

Rady Gminy Gorzyce jako organów właściwych do jej rozpatrzenia.  

 

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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XIV/176/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 48  do protokołu. 

 

Ad. 10 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła udzielił odpowiedzi na zapytanie p. P. Cybułki                          

w sprawie prowadzonego remontu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 

Bogumińskiej. Powiedział, że w związku ze złym stanem technicznym stropów w roku 

2008 zlecono wykonanie ekspertyzy obiektu, w wyniku której stwierdzono iż zachodzi 
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konieczność ich wymiany. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej na podstawie przepisów 

wskazała, iż w budynkach publicznych nie może być stropów drewnianych, zaś nadzór 

budowlany wydal polecenie ich wymiany. Mając  na uwadze stabilną sytuację finansową, 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu do remontu, dzieląc go na etapy. Koszt 

robót w roku 2010  obejmujący fragment budynku wyniósł 188 tys. , a prace zlecone do 

wykonania  w roku 2011 r. które zakończą się do końca kwietnia br. wyniosą 1.061.000 

zł. W związku z wymianą stropów jednocześnie podjęto prace modernizacyjne wewnątrz 

budynku. Ponadto remontu wymagają schody wraz  z ich adaptacją dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, stąd do 2 miesięcy przedłużone zostaną prace remontowe. Trudno 

jest też określić koszt remontu klatki schodowej.  

Starosta podkreślił, iż przeprowadzenie wymiany pojedynczych stropów na 

poszczególnych poziomach była nieracjonalna, tylko wymiana w pionie może przynieść 

efekty, co ma przełożenie na wysokość kosztów remontu.   

Następnie Starosta udzielił informacji na temat pomieszczeń, które pozostaną wolne po 

przeniesieniu Warsztatów Terapii Zajęciowej  z budynku na ul. Pszowskiej. Powiedział, że 

nie podjęto ostatecznej decyzji co do zagospodarowania pomieszczeń, wiadome jednak 

jest, że zostanie przedłużony ciąg pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu ( po 

ich przeniesieniu z II piętra budynku). Ponadto planuje się stworzenie odpowiednich 

warunków dla agencji bankowej oraz ubezpieczeń, jak również przeniesienie biura 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów  na parter, aby umożliwić klientom lepszy dostęp 

do korzystania z jego usług. Pozostałe  pomieszczenia zająłby Powiatowy Zakład 

Zarządzania Nieruchomościami, chociaż może nie dojść do podjęcia takiej decyzji              

w sytuacji gdy przejęte zostaną obiekty przychodni  szpitala i  okaże się, że są wolne 

pomieszczenia umożliwiające umieszczenia PZZN w budynku o lepszej lokalizacji.                     

W planowaniu zagospodarowania budynku  na ulicy Pszowskiej bierze się pod uwagę 

również przeznaczenie pomieszczeń na potrzeby Rady Powiatu.  

 

P. Janusz Wyleżych – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska zabrał głos                                

w temacie podjętym w interpelacji radnej p. Krystyny Smuda, a dotyczącym stanu śluzy 

wałowej w Bukowie w Gminie Lubomia. Powiedział, że poprzednie pismo – interpelację 

Starosta  w dniu 1.02.2011r przekazał  postanowieniem Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego jako organowi kompetentnemu do rozpatrywania spraw 

dotyczących budowli hydrologicznych. Przez  rok trwały „przepychanki” pomiędzy WINB a 

Śląskim  Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych celem ustalenia podmiotu 

zarządzającego śluzą. Ostatecznie WINB nałożył na ŚlZMiUW obowiązek wyremontowania 

śluzy, który z kolei zlecił firmie GreenWord  z Nędzy wykonanie prac. Remont wykonano 

za kwotę 971,52 zł.  Na podstawie zdjęć fotograficznych można stwierdzić, że stan uległ 

poprawie, nie mniej jednak skoro są zastrzeżenia mieszkańców, iż  remont wykonany jest 
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nieprawidłowo,  WINP przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie może podjąć 

dalsze działania. Zaproponował, aby przesłać interpelację do Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego bowiem Starosta nie jest stroną w przedmiotowej sprawie. 

 

P. K. Smuda - w powyższej sprawie powołując się na art. 17 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym dodała, że do zadań starosty należy kierowanie, monitorowanie, planowanie 

i reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie powiatu. Na tej podstawie uznała, 

że adresatem interpelacji powinien być Starosta Powiatu. Wyraziła również akceptację do 

propozycji przekazania interpelacji organom wojewódzkiej inspekcji.   

 

Ad. 11  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Roman Juzek – przedstawił : 

- Uchwałę II Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Wodzisławskiego, wynikającej z planowanych                        

i zaciągniętych zobowiązań stanowiącą załącznik nr 49 do protokołu,  

- Uchwałę II Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w kwocie 5.047.291 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 

2012 rok Powiatu Wodzisławskiego , stanowiącą załącznik nr 50 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że Komisja Rewizyjna 

skierowała do Zarządu Powiatu uzupełnienie wniosku w sprawie zakupu laptopów dla 

radnych.  

Pismo jest załącznikiem nr 51 do protokołu.  

W powyższej sprawie Starosta Powiatu p. T. Skatuła zwrócił się do wnioskodawców                   

o wyjaśnienie stwierdzenia określającego termin zakupu laptopów w brzmieniu „najpóźniej 

do końca kadencji”.  

 

Na powyższe pytanie odpowiedział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.  Jarosław 

Szczęsny stwierdzając, że sformułowanie „najpóźniej” nie oznacza, że należy przygotować 

sprzęt dla radnych przyszłej kadencji. Trudno jest wyznaczać termin realizacji zamierzenia 

chociażby ze względu na konieczność dostosowania sali posiedzeń do wymogów 

technicznych funkcjonowania systemu.  Chodzi o jak najszybsze kompleksowe załatwienie 

sprawy. Zapowiedział, że Komisja Rewizyjna będzie śledzić stopień realizacji wniosku.  

 

Na powyższe twierdzenie Starosta Powiatu p. T. Skatuła odpowiedział, że nie można 

zgodzić z powyższym wnioskiem. Zarząd Powiatu jest w stanie zaadoptować salę w krótkim 

czasie, bo poniesione przy tym koszty nie są zbyt duże i określa się je na kwotę 20 tys. zł. 

Jednocześnie wyraził obawy, że po przygotowaniu sali, dokonaniu zakupu laptopów 
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wszyscy radni  zdecydują się na korzystanie z tego typu systemu. Zaznaczył, że sprawy nie 

można stawiać  w taki sposób i prosił o sprecyzowanie stanowiska, czy w obecnej kadencji 

radni chcą korzystać z elektronicznego systemu komunikacji, względnie czy jest to wniosek 

o  podjęcie prac przygotowawczych dla radnych przyszłej kadencji Rady Powiatu, 

równocześnie mając na uwadze, że nie będzie „papierowej” formy komunikacji.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marian Drosio -  powiedział, że Komisja 

Rewizyjna nie sugerowała jaki zakres ma obejmować kompleksowy system, nie mniej 

jednak wyposażenie sali winno zawierać mikrofony na każdym stanowisku i system 

głosowania. W związku z powyższym uważa, że za kwotę podaną przez Starostę trudno 

będzie dostosować salę posiedzeń.  

 

 Starosta Powiatu p. T. Skatuła odparł, że z treści wniosku nie wynika, że 

przedsięwzięcie o którym mowa miałoby szeroki zakres. Brak jest spójności pomiędzy 

treścią wniosku, a przedstawianym w trakcie dyskusji zakresem systemu. Zarząd Powiatu 

w wyniku analizy określił, iż jest możliwość przejścia na elektroniczny system komunikacji.  

Jednakże na ten czas prezentowane oczekiwania dotyczące pełnej komputeryzacji stanowią 

inne zadanie, którego koszt wykonania należy zabezpieczyć   w budżecie Powiatu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – stwierdził, że nie chodzi o to, 

aby radni mieli laptopy, czy też inne urządzenia lecz o kompleksowe wprowadzenie 

sytemu komunikacji łącznie z systemem do głosowania i elektronicznym podpisem. 

Zwrócił uwagę, że nie należy oczekiwać, iż zainstalowanie systemu nastąpi szybko 

Podkreślił również, iż  system należałoby  sfinansować ze środków zewnętrznych.  

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła – zwracając się do radnych powiedział, że oczekuje 

deklaracji, że w sytuacji wprowadzenia elektronicznego systemu komunikacji odstępuje 

się od wersji papierowej. Poinformował również, że w przypadku takiego rozwiązania 

sala konferencyjna będzie w wyłącznym użytkowaniu Rady Powiatu  bez możliwości 

korzystania z pomieszczeń przez szkołę, użyczania pomieszczeń na potrzeby organizacji 

spotkań, bowiem demontaż zainstalowanego sprzętu byłby trudny. Wyjaśnił również, że 

Powiatowe Centrum Konferencyjne jest budynkiem Zespołu Szkół Technicznych.  

Nawiązując do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady powiedział, że można rozpatrzeć 

możliwość pozyskania środków zewnętrznych, poszukania projektu, przy założeniu iż 

czas realizacji będzie wynosić około 2 lat. Stąd też pytanie Starosty, czy Zarząd ma 

podejmować działania celem przygotowania przejścia na inny sposób komunikacji 

jeszcze dla tej Rady czy też następnej kadencji.  Zastrzegł, że nie może mieć miejsca 

sytuacja, w której po dokonaniu zakupu laptopów podjęta zostanie decyzja o przejściu 
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na pełny zakres systemu względnie odstąpieniu od elektronicznej komunikacji. Powołując 

się na prezentowaną wcześniej wypowiedź Przewodniczącego Rady podzielił jego opinią, 

że w przypadku przejścia na nowy system musi być wśród radnych jednomyślność.  

 

P. Grzegorz Kamiński – powiedział, że  Zespół Szkół Technicznych nie dysponuje aulą, 

a największym pomieszczeniem jest sala gimnastyczna, stąd też sala konferencyjna 

służy m.in. do przeprowadzania egzaminów maturalnych, zawodowych, organizowania 

konkursów, spotkań, wywiadówek jak również wielu imprez kulturalno – oświatowych. 

Zainstalowanie stałego  sytemu przełoży się na obniżenie poziomu  funkcjonowania ZST.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi 

stwierdził, że przeprowadzenie zmian w sensie organizacyjnym funkcjonowania ZST                     

i wykorzystania sali jest czasochłonne, gdyż musi być zabezpieczony interes szkoły. 

Niejednokrotnie dla przeprowadzenia imprez w sali konferencyjnej konieczne jest 

usunięcie stołów, które po wyposażeniu w system elektroniczny nie będą mogły być 

demontowane,  stąd też ze względów organizacyjno – technicznych  uznać należy, iż nie 

będzie możliwości wprowadzenia nowego systemu w obecnej kadencji. 

Stwierdził również, iż sformułowanie „najpóźniej  do końca kadencji” nie było trafnym 

zapisem. Zasygnalizowanie, iż nowa rada będzie pracować w innym systemie to 

informacja dla każdego kto zamierza kandydować do Rady, aby mieć  odpowiednio dużo 

czasu na poszerzenie swoich umiejętności.  

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.  Jarosław Szczęsny odparł, że nie można 

dyskryminować potencjalnych kandydatów na radnych pod względem radzenia sobie                   

z obsługą komputera.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że jest przekonany, iż  

wszyscy kandydaci umieją posługiwać się komputerem, a mając informacje o systemie 

elektronicznej komunikacji będą mogli  rozszerzać swoje umiejętności.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.  Jarosław Szczęsny stwierdził, że można 

przygotować system, lecz radni nowej kadencji mogą opowiedzieć się za                               

nie przyjmowaniem sytemu elektronicznego.  

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła nawiązał do wypowiedzi radnego p. G. Kamińskiego 

zwracając uwagę, iż w przypadku przeznaczenia sali wyłącznie na  cele organizacyjne 

Starostwa trzeba podjąć decyzję o wygospodarowaniu miejsca na urządzenie sali na 

potrzeby ZST,równocześnie odstępując od planu przeniesienia PZZN do budynku na 
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Pszowskiej.  Powiedział również, że wiadome jest również, iż pozostaje do uregulowania 

kwestia   własności budynku. Powiat poniósł koszt nakładów na  urządzenia Powiatowego 

Centrum Konferencyjnego. Nie podjęto decyzji o wyprowadzeniu klas z I pietra budynku 

gdyż szkoła miałaby problemy lokalowe. Na tej podstawie decyzje muszą być 

przemyślane i dodać należy, że przedsięwzięcie będzie kosztowne.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.  Jarosław Szczęsny poszerzenie wniosku                 

z listopada było efektem dyskusji, w wyniku której uznano, że zakup wyłącznie laptopów 

bez zasilania nie rozwiązuje sprawy, stąd też wnioskuje się o utworzenie kompleksowej 

obsługi elektronicznej. W związku z powyższym Komisja zwraca się do Zarządu                      

o rozpoznanie tematu kosztów zakupu rozszerzonej wersji  - laptop wraz z systemem 

głosowania.  Należy traktować, iż na ten czas prace są w fazie analizy zagadnienia w 

różnych wersjach. Takie systemy funkcjonują  w  powiatach Recklinghausen, Ostrawie, 

ościennych miastach, gdzie można zapoznać się z ich działaniem. W pierwszej kolejności 

należy dokonać dogłębnej analizy zagadnienia,  zaś później zaprezentować poszczególne 

wersje, po czym podjęta może zostać ostateczna decyzja.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – powiedział, że w treści 

poszerzenia wniosku zawarte jest sformułowanie o całkowitym odejściu od wersji 

papierowej dokumentów. Zwrócił uwagę, że kończy się okres programowania unijnego, 

drugi realnie rozpocznie się w 2015 roku, stąd też jest jeszcze wystarczająco dużo czasu 

ażeby Przewodniczący Komisji Rewizyjne spisał potrzeby w tym zakresie, po czym będzie 

możliwość dokonania analizy zakresu programów.  Zauważył również, że dyskusja nie 

przyniesie rozwiązania i zaznaczył, że nie można radnemu odmówić  korzystania z   

papierowej formy komunikacji.  

 

P. Daniel Jakubczyk zwracając się do p. Jarosława Szczęsnego zapytał, kto będzie 

finansował utrzymanie sali jeśli zostanie wyłączona z obiektu szkoły. Z kolei                            

w  odniesieniu do propozycji zamontowania systemu głosowania stwierdził, że osobiście 

uważa, iż nie jest trudnością  podniesienie  kilkanaście razy ręki w trakcie głosowania na 

sesji, natomiast jego zdaniem  materiały dla radnych  mogłyby być przekazywane w 

formie elektronicznej. Zwrócił również uwagę, że niedorzeczne jest porównywanie 

Powiatu Wodzisławskiego  z Ostrawą pod względem liczby mieszkańców i radnych.   

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.  Jarosław Szczęsny odnosząc się do 

wypowiedzi poprzednika stwierdził, że czynnik demograficzny nie ma znaczenia, takie 

rozwiązania podejmują inne samorządy np. Radlin.  
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Rozwiązaniem może być zakup samych laptopów i komunikacji on-line, przy czym 

zaznaczyć należy, że są  mniej lub bardziej kosztowne systemy. Z kolei niektóre urzędy 

mają sale wyłącznie na przeprowadzanie obrad sesji.  

Stwierdził również, iż sala konferencyjna jest wykorzystywana dla organizacji różnych 

imprez, co nie oznacza że głównym użytkownikiem jest ZST, a posiedzenia Rady Powiatu 

są jedynie „dodatkiem”. Uważa, że rozwiązań jest wiele, można również dostosować  

inny obiekt.  

 

P. Daniel Jakubczyk w kwestii wykorzystania sali wyłącznie na potrzeby Rady  zapytał,  

za co będzie utrzymywane Powiatowe Centrum Konferencyjne, sala będzie 

wykorzystywana raz w miesiącu.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław Szczęsny  odpowiedział                  

p. D. Jakubczykowi, że są miesiące w których będzie wykorzystywana w większym 

stopniu, inne w mniejszym natomiast nie ma to znaczenia, bowiem w taki sposób można 

dokonać wiele porównań np. wykorzystanie sal gimnastycznych.  

Organ samorządu terytorialnego winien posiadać własną salę obrad, a organizacja innych 

spotkań powinna być  drugorzędną funkcją sali.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – prosił o uporządkowanie dyskusji oraz 

powiedział, że Komisje podlegają w całej rozciągłości Radzie, stąd też można 

zmodyfikować wniosek Komisji Rewizyjnej, po czym stanie się wnioskiem Rady.  

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła – zaapelował, aby nie marnować  czasu i pieniędzy.  

Pierwszy wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczył zakupu laptopów, z kolei uzupełnienie 

wniosku zawiera inny zakres, mianowicie wyposażenie sali w pełną sieć informatyczną. 

Ponadto sala ma być do wyłącznej dyspozycji Rady Powiatu.  Starosta zauważył, iż 

winien to być wniosek całej Rady, stąd też aby Zarząd Powiatu mógł podjąć działania 

musi otrzymać sprecyzowany wniosek.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala sformułował treść wniosków, które 

powinny zostać poddane głosowaniu:   

- kto jest za zakupem laptopów w bieżącej kadencji,  

– kto jest za tym,  aby Zarząd zaproponował rozwiązanie na przyszłość  

  

Starosta Powiatu p. T. Skatuła do wniosku pierwszego zaznaczył, że zakup laptopów 

jest równoznaczny z odstąpieniem od  systemu papierowego.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  wobec powyższego stwierdzenia 

powiedział, że  radnemu który nie wykaże chęci użytkowania laptopa nie można  

odmówić otrzymywania wersji papierowej.   

 

Starosta Powiatu p. T. Skatuła zwrócił uwagę, że należy zastanowić się                              

i odpowiedzieć na pytanie, czy wybierając formę komunikacji wewnętrznej radni chcą 

oszczędzać czy nie. Z kolei na postawione pytania dot. nabycia  laptopa radni  

odpowiedzą twierdząco, zaś system wersji papierowej również  będzie mieć swoich 

zwolenników. Zarząd Powiatu dokonał analizy obydwu systemów, z której wynika iż  są 

to porównywalne koszty.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  - powiedział, że radni, którzy posiadają 

własne  laptopy i wyrażają chęć otrzymywania materiałów drogą e-mailowa  mogą 

skorzystać z takiego sytemu.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław Szczęsny odparł, że  nie chodzi 

wyłącznie o  wyposażenie radnych w laptopy, lecz o system przekazu informacji, którego 

elementem funkcjonowania jest laptop.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol zgłosił wniosek o zakończenie 

dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, ze zgodnie ze statutem 

może dopuścić do głosu jedną osobę, po czym wniosek podda pod glosowanie.  

 

P. Stanisław Małecki -  zwrócił się o przemyślenie sprawy i podjęcie tematu na 

następnej sesji, biorąc pod uwagę aspekty, które były poruszone.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział, że z powyższej wypowiedzi  

wynika, że  wniosek Komisji Rewizyjnej nie powinien być rozpatrywany, zaś sprawę 

należy potraktować, iż wnioski służyły wywołaniu dyskusji w tym temacie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  poddał pod głosowanie wniosek                        

o zakończenie dyskusji.  

W głosowaniu w obecności 26 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie 26 głosami 

za. 
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że jego 

zamierzeniem było  poddanie pod głosowanie wniosku o  wycofaniu wniosków Komisji 

Rewizyjnej, odłożenie tematu  i ewentualne rozpatrzenie wniosków jeśli w tej sprawie  

pojawią się  w innym terminie.  

Wobec interwencji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Jarosława 

Szczęsnego o bezpodstawnym wycofaniu wniosku, który Komisja Rewizyjna skierowała 

do Zarządu Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  odpowiedział, że na 

wniosek Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi Radzie Powiatu, która pełni funkcję 

nadrzędną wobec Komisji. Z kolei Komisja Rewizyjna  przedstawiła nowy wniosek będący  

poszerzeniem poprzedniego i dyskusja odbywa się nad obydwoma wnioskami. Zarząd 

Powiatu w tej sytuacji winien zostać zwolniony od podejmowania działań do czasu, kiedy 

Rada sprecyzuje zakres oczekiwań.   

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław Szczęsny odparł, że Komisja 

skierowała wniosek do Zarządu, a nie do Rady Powiatu.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  wobec powyższego stwierdzenia 

powiedział, że Komisja Rewizyjna chciała „uszczęśliwić Radę”, która ma prawo 

wypowiadać  w tym zakresie jak również upoważniona jest do wycofania wniosku 

Komisji.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol zwrócił się o interpretację 

sytuacji złożenia wniosku przez Komisję do Zarządu i umocowanie prawne Rady Powiatu 

w przedmiotowej sprawie.    

 

Na powyższe odpowiedział Radca prawny p. Przemysław Pluta, który poinformował, 

że Rada  Powiatu jest władna rozpoznać wniosek, który może wycofać względnie go 

zmienić. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala postawił wniosek w sprawie 

wycofania obydwu wniosków złożonych  przez Komisję Rewizyjną i przeprowadził 

głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych, 16 radnych 

głosowało za jego przyjęciem, 1 głos był przeciwny, a 6 radnych wstrzymało się od 

głosu.   

Wniosek został przyjęty.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala -  poinformował o swoim jak również 

Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska uczestnictwie                                

w Konferencji pn. Jeden bilet w Subregionie Zachodnim – czyli uwarunkowania rozwoju 
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transportu publicznego i poinformował, że materiały w tej sprawie są do wglądu w Biurze 

Rady i Zarządu. Następnie poinformował o doręczenie odpisu wyroku WSA w przedmiocie 

odmowy zwolnienia od opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz 

nowego prawa jazdy na wniosek Wójta Gminy Gorzyce.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala  przedstawił:  

- treść pisma, którym rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę zwrócili się                            

o przekazanie 1% podatku,  

- pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia o udział radnych  w zebraniach Rad Dzielnic, 

- zaproszenie do udziału w imprezie sportowej samorządowców.   

 

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                     

w uroczystościach jest załącznikiem nr 52 do protokołu.  

 

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

na miesiąc luty. Powiedział również, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o zmianę 

godziny rozpoczęcia sesji  i poinformował, że następna sesja zwołana zostanie na dzień 23 

lutego  2012 r.  o godz. 13:30. 

 

Ad. 12 

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

zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16:45.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera.  

 
 


