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BRZ.0002.3.2012 
 

Protokół nr XVI/12  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 29 marca 2012 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 marca 2012 roku o godz. 1330. 
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 25 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 XV sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  

XV sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej  
i wspierania osób niepełnosprawnych: 
a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 

2011 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 
b) sprawozdanie z działalności za rok 2011 Zakładu Aktywności Zawodowej 

– Zakładu Usług Pralniczych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”, 

b) wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy 
finansowej w wysokości 5 000 zł, 

c) określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

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

e) aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008 – 2015, 
f) udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego  
w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 

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

h) udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski, 
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i) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski działki  
nr 4188/310 o pow. 0.1344 ha na rzecz Gminy Miasta Radlin za cenę 
niższą niż jej wartość rynkowa, 

k) 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, 

l) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 
22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 – 2022, 

m) zajęcia stanowiska w związku z nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca 
na multipleksie cyfrowym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. 

8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za  
II półrocze 2011 r. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10.Wnioski i oświadczenia radnych. 
11.Informacje bieżące. 
12.Zamknięcie obrad XVI 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 XV/12 z obrad XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
23 lutego 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XV sesji, które stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
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. B. Połednik w sprawie zmiany 
organizacji ruchu na ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śl. 
 
Następnie głos zabrał radny p. Ł. Krzystała przedstawiając interpelacje w sprawie 
naprawy uszkodzonej nawierzchni na ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie 
(załącznik nr 4) oraz w sprawie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu 
(załącznik nr 5). Będąc przy głosie, radny p. Ł. Krzystała zadał także pytanie 
skierowane do Zarządu Powiatu związane ze zbliżającą się imprezą – EURO 2012. 
Zapytał, czy jest możliwość organizacji na terenie Powiatu Wodzisławskiego  
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tzw. strefy kibica. W swojej wypowiedzi powołał się na fakt, iż region śląski został 
pominięty zarówno w kwestii rozgrywanych meczów, jak i stacjonowania drużyn, 
tak więc strefy kibica mogłyby być namiastką mistrzostw dla mieszkańców. Pan 
Ł. Krzystała dodał, że posiada wstępne informacje dotyczące wysokości kosztów 
organizacji takiej inicjatywy, a miejsce jest kwestią do uzgodnienia. 
 
Więcej interpelacji ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 6 

� Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej  
i wspierania osób niepełnosprawnych. 

 
Ad. 6 a) 

� Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 
2011 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 
stanowiące załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. I. Obiegły 
przedstawiła Sprawozdanie oraz prezentację multimedialną o zakresie i wynikach 
działalności powiatowych jednostek pomocy społecznej w Powiecie 
Wodzisławskim. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższe Sprawozdanie. 
 
Ad. 6 b) 

� Sprawozdanie z działalności za rok 2011 Zakładu Aktywności Zawodowej – 
Zakładu Usług Pralniczych, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych  
p. D. Szwagrzak przedstawił Sprawozdanie oraz film o działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższe Sprawozdanie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala w imieniu Rady Powiatu 
podziękował wszystkim pracownikom i kierownikom jednostek pomocy 
społecznej za wkład pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, 
którzy takiego wsparcia oczekują. 
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Ad. 7 a) 
� Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim”, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.  
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim” została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu 
Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł, stanowiący załącznik 

nr 10 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz 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 udzielenie Województwu Śląskiemu 
pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł. W głosowaniu udział wzięło  
21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/183/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy 
finansowej w wysokości 5 000 zł została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 7 c) 

� Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, stanowiący załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję Budżetu 
oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
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Członek Zarządu Powiatu p. Z. Seemann w imieniu Zarządu zgłosił 
autopoprawki do powyższego projektu uchwały, polegające na skreśleniu  
w załączniku do projektu uchwały w rozdziale I, w § 3, ppkt 1) i 2) słowa „gdy”,  
a także w rozdziale III załącznika, w § 5, pkt 1, w ostatnim wierszu skreślenie 
słowa „lub” po słowach „w szpitalu psychiatrycznym”, a dodaniu słowa „lub” po 
słowach „zakładzie karnym” w tym samym zdaniu. Ciąg dalszy pozostaje bez 
zmian. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do radnych  
o naniesienie poprawek do projektu powyższej uchwały. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 7 d) 

� 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 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz 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 22 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/185/2012 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 15 do protokołu. 
 
Ad. 7 e) 

� Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego 2008 - 2015, stanowiący załącznik nr 16 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Powiatu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. J. Szczęsny powiedział, że jest rozczarowany przedłożoną Strategią 
Rozwoju Powiatu. Dodał, że w czasie II kadencji Rady Powiatu był inicjatorem 
tego, aby w Strategii pojawiło się Centrum Logistyczne Gorzyczki.  
W przedłożonym dokumencie tego Centrum nie ma. Na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej została podana informacja, że zostało ono wycofane ze względu na 
to, że Sejmik Województwa Śląskiego również go wycofał ze swojej Strategii.  
P. J. Szczęsny powiedział, że Centrum to dalej istnieje w Strategii Gminy 
Gorzyce. Zaapelował, aby podjąć działania zmierzające do tego, aby jak 
najszybciej Centrum Logistyczne Gorzyce znowu pojawiło się w Strategii Rozwoju 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu p. D. Malińska 
powiedziała, że już w poprzedniej kadencji, kiedy nowelizowany był tekst 
Strategii Rozwoju Powiatu zwracano uwagę na to, iż zostały usunięte ze Strategii 
zadania, które nie dotyczyły stricte zadań związanych z zadaniami powiatu. 
Dodała, że powiat może być jedynie organem wspierającym inicjatywę, 
lobbującym danej inicjatywie. Gmina Gorzyce jak najbardziej to zadanie może 
utrzymywać w swojej strategii. Dodała, że problem polega na tym, że aby do 
Strategii wpisać tego typu zadania, należy przeprowadzić działania związane  
z oddziaływaniem na środowisko. Strategia Województwa Śląskiego w tej chwili 
podlega opiniowaniu o oddziaływanie na środowisko i w następnym okresie 
programowania gminy będą mogły wpisywać takie zadania. W części III obecnej 
Strategii znajdują się zadania, które opierają się na konkretnych programach, na 
konkretnych przepisach, które decydują, w jaki sposób i na jakiej podstawie 
będzie można je wykonywać. Trudno byłoby przygotować sprawozdanie gdzie 
jednym z punktów byłoby Centrum Logistyczne w Gorzyczkach, gdzie nie byłoby 
żadnych podstaw, aby wywiązać się z któregoś z zapisów, który byłby zapisem 
dotyczącym tylko lobbowania, a nie wykonywania konkretnych zadań. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008 
- 2015. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało  
22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/186/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008 – 2015 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 7 f) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Pszów na realizację zadania 
inwestycyjnego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 
stanowiący załącznik nr 18 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej dla Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego 
w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W głosowaniu udział wzięło  
23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/187/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Miasta Pszów na realizację zadania inwestycyjnego  
w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 7 g) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 20 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz 
utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad. 7 h) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław 
Śląski, stanowiący załącznik nr 22 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski.  
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr XVI/189/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 7 i) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, stanowiący załącznik nr 24 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało  
23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/190/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. 7 j) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat 
Wodzisławski działki nr 4188/310 o pow. 0.1344 ha na rzecz Gminy Miasta 
Radlin za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, stanowiący załącznik  

nr 26 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję Budżetu 
oraz 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 
działki nr 4188/310 o pow. 0.1344 ha na rzecz Gminy Miasta Radlin za cenę 
niższą niż jej wartość rynkowa. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/191/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski działki  
nr 4188/310 o pow. 0.1344 ha na rzecz Gminy Miasta Radlin za cenę 
niższą niż jej wartość rynkowa została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad. 7 k) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
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Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami, stanowiący załącznik  

nr 28 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Powiatu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
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. W głosowaniu udział wzięło  
23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/192/2012 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 jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad. 7 l) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 - 
2022, stanowiący załącznik nr 30 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury  
i Ochrony Środowiska oraz 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 XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 - 2022.  
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVI/193/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011  
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 – 2022 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ad. 7 m) 

� Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w związku z nieprzyznaniem 
Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji, stanowiący załącznik nr 32 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że inicjatywę 
uchwałodawczą zgłosił Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” i w dniu 
wczorajszym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wniósł on autopoprawkę. Dodał, 
że projekt uchwały z wniesioną autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany 
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przez Komisję Rewizyjną oraz przez Zarząd Powiatu. Poinformował, że pozostałe 
komisje opiniowały na swoich posiedzeniach projekt uchwały bez autopoprawki. 
 
Radny p. M. Drosio w imieniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” zgłosił 
autopoprawkę do omawianego projektu uchwały polegającą na zmianie § 1, który 
w pierwotnej wersji brzmiał: „W trosce o uszanowanie praw licznej grupy 
odbiorców Telewizji Trwam Powiatu Wodzisławskiego, zaniepokojonych procesem 
koncesyjnym i nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym 
multipleksie, przyjmuje się stanowisko zdecydowanego sprzeciwu wobec decyzji 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”. Po zgłoszeniu autopoprawki § 1 będzie miał 
brzmienie: „W trosce o uszanowanie praw licznej grupy odbiorców Telewizji 
Trwam z terenu Powiatu Wodzisławskiego, wyraża się zaniepokojenie procesem 
koncesyjnym i nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym 
multipleksie”. Ciąg dalszy pozostaje bez zmian. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
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 zajęcia stanowiska w związku  
z nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 13 radnych, bez głosów przeciwnych, przy 6 głosach 
wstrzymujących się.  
Uchwała Nr XVI/194/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zajęcia stanowiska w związku z nieprzyznaniem Telewizji Trwam 
miejsca na multipleksie cyfrowym przez Krajową Radę Radiofonii  
i Telewizji została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Ad. 8 

� Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za  
II półrocze 2011 r., stanowiące załącznik nr 34 do protokołu. 

 
Rada Powiatu przyjęła powyższe Sprawozdanie. 
 
Ad. 9 
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytanie zostaną udzielone na piśmie  
w statutowym terminie. 
 
Ad. 10 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przypomniał radnym  
o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia br.,  
a także o Dniu Skupienia dla Samorządowców, który odbędzie się w dniu  
31 marca br. Zapoznał również radnych z: 

� z pismami mieszkańców Miasta Wodzisław Śl. dotyczącymi podpisów pod 
apelem związanym z nieprzyznaniem Telewizji Tram miejsca na 
multipleksie cyfrowym, 

� z zaproszeniem Ks. Dziekana B. Płonki do udziału w drodze krzyżowej 
ulicami Miasta Wodzisławia Śląskiego, 
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� z pismami p. S. Grzywok z Biura Senatorskiego A. Zdziebły, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
p. J. Grabowieckiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice  
p. P. Lasak dotyczącymi likwidacji linii kolejowej Chałupki – Wodzisław 
Śląski, 

� z pismem Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce p. K. Małka w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. Z. Jakubczyk, 

� z pismem radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch 
Demokracji Lokalnej w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Radlinie Powiatowi Wodzisławskiemu, 

� z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu, 

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

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala oraz Starosta Powiatu  
p. T. Skatuła złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15 15.  
 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady 
 
           /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
 


