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BRZ.0002.2.2012 
Protokół Nr XV/12 

z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 23 lutego 2012 roku 

 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu                            
23 lutego 2012 roku o godz. 13.30. Miejscem obrad była sala 
konferencyjna w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy                       
ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przywitał 
zebranych, otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził 
wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności 
radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad XV sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. Ponadto w sesji uczestniczył Komendant 
Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Po rozpoczęciu sesji odbyła się uroczystość pożegnania 
przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji               
w Wodzisławiu Śląskim p. Dariusza Ostrowskiego. 
Słowa podziękowania padły z ust Starosty Powiatu, Przewodniczącego 
Rady Powiatu, jak również Wójta Gminy Mszana. 
 
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 XIV sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 

XIV sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Zadania Powiatu Wodzisławskiego w zakresie:  

a) infrastruktury drogowej realizowane w roku 2011 przez  
Powiatowy Zarząd Dróg, 

b) utrzymania powiatowych obiektów stanowiących mienie Powiatu 
realizowane w roku 2011  przez Powiatowy Zakład Zarządzania 
Nieruchomościami.   

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zlokalizowanych w 
Budynku Administracji, Budynku Kuchni oraz w Przychodni 
Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy 
Plebiscytowej 47,  

b) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
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zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, 

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,  

d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                                   
Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami, 

e) zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – 
Chałupki oraz   likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na 
trasie Rybnik  – Chałupki. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.  

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – wprowadził autopoprawkę 
do  porządku obrad sesji poprzez dodanie pkt 7e) w sprawie zamiaru 
zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki oraz   
likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik  – 
Chałupki. 
 
Porządek obrad z wprowadzoną autopoprawką przedstawiał się 
następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 

XIV sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Zadania Powiatu Wodzisławskiego w zakresie:  

a) infrastruktury drogowej realizowane w roku 2011 przez  
Powiatowy Zarząd Dróg, 

b) utrzymania powiatowych obiektów stanowiących mienie Powiatu 
realizowane w roku 2011  przez Powiatowy Zakład Zarządzania 
Nieruchomościami.   

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zlokalizowanych w 
Budynku Administracji, Budynku Kuchni oraz w Przychodni 
Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy 
Plebiscytowej 47, 

b) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
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zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, 

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz 
szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,  

d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                                   
Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami, 

e) zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – 
Chałupki oraz   likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na 
trasie Rybnik  – Chałupki. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.  

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

 
Nikt z radnych nie wniósł uwag do ww. porządku obrad. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że zgodnie 
ze Statutem Powiatu Wodzisławskiego uwagi do protokołu z sesji Rady 
Powiatu można wnosić pisemnie do momentu rozpoczęcia kolejnej sesji. 
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 
wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Protokół Nr XIV/12 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu            
26 stycznia 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – przedstawił sprawozdanie                      
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji oraz informację 
o przetargach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu                     
z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o przetargach 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że                       
w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja. 

Radny p. P. Cybułka – przedstawił interpelację w sprawie podjęcia 
pilnych działań w kierunku poprawy stanu powietrza atmosferycznego                 
w sytuacji przekroczenia stężenia pyłu o 1500%. Ww. interpelacja stanowi 
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załącznik nr 4 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny – zapytał o wyniki otwartego konkursu ofert.                 
W sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu zostały przedstawione 
wyniki w poszczególnych kategoriach, dlatego zapytał o wyniki w piątej 
kategorii, czyli konkurs ofert na pobudzenie rozwoju lokalnego - czy ta 
kategoria została rozstrzygnięta oraz czy zostały przydzielone dotacje. 
Ponadto zapytał czy we wszystkich kategoriach zostały już 
rozdysponowane wszystkie środki, a jeżeli nie czy są kategorie w których 
środki pozostały i czy tam będzie zorganizowany drugi konkurs? 
 
Ad. 6a 
Dyrektor PZD p. T. Wójcik – przedstawił zadania Powiatu 
Wodzisławskiego w zakresie infrastruktury drogowej realizowane w roku  
2011 przez Powiatowy Zarząd Dróg. Ww. sprawozdanie stanowi załącznik   
nr 5 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że opinie 
Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
są pozytywne.     
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że wobec braku 
głosów w dyskusji Rada Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie. 
                 
Ad. 6b 
Dyrektor PZZN p. G. Stankiewicz – przedstawił zadania Powiatu 
Wodzisławskiego w zakresie utrzymania powiatowych obiektów 
stanowiących mienie Powiatu realizowane w roku 2011  przez Powiatowy 
Zakład Zarządzania Nieruchomościami. Ww. sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Radny p. J. Szczęsny – zapytał o nieruchomość znajdującą się przy ulicy 
Rynek 11 w Wodzisławiu Śląskim będącą we władaniu Skarbu Państwa, 
bowiem nie ma jej w otrzymanym wykazie i czy ona jest zarządzana przez 
PZZN a jeżeli nie to co się z tą nieruchomością dzieje?  
 
Dyrektor PZZN p. G. Stankiewicz – stwierdził, iż PZZN jako jednostka 
powiatowa przejęłaby maksymalnie możliwą ilość nieruchomości ale ww. 
nieruchomość nie została przez nas przejęta. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że opinie 
Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
są pozytywne.     
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że Rada 
Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie. 
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Ad. 7a 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów 
trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zlokalizowanych w Budynku 
Administracji, Budynku Kuchni oraz w Przychodni Rejonowo - 
Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Plebiscytowej 47 wraz                  
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu z obrad XV sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej, Komisji Zdrowia (…) oraz Komisji 
Infrastruktury (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” zlokalizowanych w Budynku 
Administracji, Budynku Kuchni oraz w Przychodni Rejonowo - 
Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Plebiscytowej 47.                           
W głosowaniu wzięło udział 24 radnych. Za przyjęciem głosowało                     
22 radnych, 2 głosy były wstrzymujące, a głosów przeciwnych nie był. 
Uchwała Nr XV/177/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” zlokalizowanych w Budynku Administracji, 
Budynku Kuchni oraz w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 w 
Rydułtowach przy ulicy Plebiscytowej 47 została podjęta i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad.7b 
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 pracowni rezonansu magnetycznego wraz                        
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu z obrad XV sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej, Komisji Zdrowia (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu 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 pracowni rezonansu magnetycznego.                           
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W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało                     
25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XV/178/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” zlokalizowanych w Budynku Administracji, 
Budynku Kuchni oraz w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 w 
Rydułtowach przy ulicy Plebiscytowej 47 została podjęta i stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7c 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu 
terytorialnego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej i Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego.                           
W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało                     
25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XV/179/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski 
oraz inna jednostka samorządu terytorialnego została podjęta i stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7d 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                                   
Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty (…)  oraz Komisji Infrastruktury 
(…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
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w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                                   
Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami. W głosowaniu wzięło 
udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XV/180/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 
22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. 
wraz z załącznikami została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 7e 
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 
Wodzisław Śląski – Chałupki oraz   likwidacji kolejowych przewozów 
pasażerskich na trasie Rybnik  – Chałupki wraz z załącznikami wraz z 
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu z obrad XV sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Rewizyjnej i Komisji Organizacyjnej są pozytywne. 
 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i ochrony Środowiska               
p. K. Smuda – wprowadziła autopoprawkę do projektu ww. uchwały               
w § 2 poprzez wykreślenie zwrotu „południowej części” Subregionu 
Zachodniego, wtedy bowiem podjęta uchwała zostanie przesłana do 
wszystkich gmin i powiatów Subregionu Zachodniego. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – 
Chałupki oraz   likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie 
Rybnik  – Chałupki. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki 
oraz   likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik  – 
Chałupki została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu z obrad 
XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski stanowi załącznik nr 17 do protokołu z obrad 
XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala poinformował, że ww. sprawozdanie zostało przyjęte. 
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Ad. 9 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu p. D. Malińska – 
poinformowała, że ostateczne efekty konkursów dotacyjnych zostały 
wstępnie zaakceptowane przez Zarząd Powiatu. Jeśli chodzi o konkurs                     
z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury to złożono 10 ofert, a Zarząd 
postanowił przyznać dofinansowanie dla 4 ofert na kwotę łączną 22 tys. zł. 
i fundusze z tego zakresu zostały wyczerpane. Natomiast jeśli chodzi o 
konkurs z zakresu sportu to złożonych zostało 14 ofert, Zarząd Powiatu 
postanowił przyznać dofinansowanie dla 7 ofert ale w mniejszej kwocie 
aby docenić równorzędne w ocenie komisji oferty. Dlatego trwa procedura 
przyjmowania korekt do złożonych ofert. Jeżeli chodzi o konkurs z zakresu 
rozwoju lokalnego to złożone zostały 2 oferty ale żadna oferta nie została 
skierowana do dofinansowania w związku z tym pozostaje kwota 10 tys. 
zł. Ponadto jeżeli chodzi o konkurs z zakresu turystyki to nie złożono 
żadnej oferty i pozostaje kwota 5 tys. zł. Stwierdziła, iż na chwilę obecną 
Wydział Strategii (…) nie będzie wnioskował do Zarządu Powiatu                             
o ogłoszenie ponownych konkursów na te dwa komponenty ze względu na 
fakt, iż organizacje pozarządowe zwracają się o możliwość wystąpienia             
o małe granty. Ponadto poinformowała, że zgodnie z ustawą organizacja 
pozarządowa może ze swojej strony zgłosić wniosek o dofinansowanie                   
i wówczas Zarząd Powiatu musi ogłosić konkurs. 
 
Ad. 10 
Wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol – poprosił                            
o przekazywanie 1% z podatku dochodowego ale instytucjom 
wspierającym osoby potrzebujące ale działające na terenie naszego 
regionu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
w dniu 23.02.br. wpłynął do niego wniosek z Komisji Budżetu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, w którym proponuje zmianę godziny 
rozpoczęcia sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z godziny 13.30 na 
godzinę 12.00. Natomiast w dniu 27.12.2011 r. wystąpiła z wnioskiem                
o przesunięcie godziny rozpoczęcia obrad sesji z 12.00 na 15.00. Według 
niego godzina rozpoczęcia obrad sesji Rady Powiatu została ustalona na 
13.30 i tak pozostanie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – zapoznał radnych 
z następującymi pismami: 

 Wojewody Śląskiego w sprawie prawidłowego wypełnienia 
oświadczeń o stanie majątkowym za 2011 rok, 

 Archidiecezji Katowickiej Kurii Metropolitalnej w sprawie 
uczestnictwa w dniach skupienia dla samorządowców gmin, miast         
i powiatów, 
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 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego dotyczące zaproszenia do 
uczestnictwa w V Mistrzostwach Śląska Radnych w Halowej Piłce 
Nożnej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Śląskiego, 

 Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli w Wydziale 
Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim, 

 harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w miesiącu marcu br. 

Ponadto zapoznał radnych z informacją o uroczystościach i spotkaniach na 
których obecni byli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 
Ww. informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu z obrad XV sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
Powiatu p. E. Wala zamknął obrady XV sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego o godz. 15 30.  
 
Protokołowała 
Małgorzata Jezusek 
 
       Przewodniczący Rady 
 
        /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 


