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BRZ.0002.4.2012 
Protokół Nr XVII/12 

z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 26 kwietnia 2012 roku 

 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu                            
26 kwietnia 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 27 radnych. Lista obecności 
radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu z obrad XVII sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
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 XVI sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 

XVI sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy - sprawozdanie  z działalności za  
2011 r. Powiatowego Urzędu Pracy. 

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.” 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :  
a) określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz 

opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób, 
dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski,  

b) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków,  

c) określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym 
przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat 
Wodzisławski,  

d) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                                 
z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego,  

e) trybu powoływania członków oraz  organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu 
Śląskim,  
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f) nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach,  
g) 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. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych.  
12. Informacje bieżące.  
13. Zamknięcie obrad XVII sesji.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – wprowadził następujące 
autopoprawki do porządku obrad sesji: 
- wycofanie pkt 8a w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości 
opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym 
przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski -                    
a kolejne punkty zmieniają numerację, 
- wprowadzenie pkt 8g w sprawie zmiany uchwały Nr XV/179/2012 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna 
jednostka samorządu terytorialnego. 
 
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 XVI sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 

XVI sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy - sprawozdanie  z działalności za  
2011 r. Powiatowego Urzędu Pracy. 

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.” 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :  
a) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków,  

b) określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym 
przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat 
Wodzisławski,  

c) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                                 
z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego,  
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d) trybu powoływania członków oraz  organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu 
Śląskim,  

e) nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach,  
f) 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, 

g) zmiany uchwały Nr XV/179/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 
dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna 
jednostka samorządu terytorialnego. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych.  
12. Informacje bieżące.  
13. Zamknięcie obrad XVII 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 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Protokół Nr XVI/12 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu            
29 marca 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 XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Informacja o 
przetargach stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad XVII 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 – zapytał o następujące sprawy: 
- dotyczącą konkursu na ordynatora Oddziału Wewnętrznego I 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
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Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” – czy nadal dyrektor ZOZ – ów jest 
jeden a ZOZ – y dwa?, 
- dotyczącą uzyskania przez radnych informacji na temat przekształceń               
w Sp ZOZ – ach na terenie Powiatu Wodzisławskiego – chodzi w głównej 
mierze o zwolnienia kadry, przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
ZOZ –ów itd., 
- dotycząca parkingu znajdującego się za budynkiem Szpitala                               
w Wodzisławiu Śląskim – czy nie mógłby być ogólnodostępny?, 
- dotyczącej wycinki drzew przy poboczach dróg np. w Radlinie gdzie 
pozostawiono gałęzie drzew – co z nim się dzieje?. 
 
Ad. 6a 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. A. Słotwińska – Plewka – 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 
2011 rok wraz z prezentacją multimedialną. Ww. sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że opinia 
Komisji Organizacyjnej jest pozytywna.     
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że Rada 
Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie. 
 
Ad. 7 
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2011 r.” stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że opinie 
Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne.     
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że Rada 
Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie. 
 
Ad. 8a 
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu z 
obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Infrastruktury (…) są 
pozytywne. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.                   
W głosowaniu wzięło udział 27 radnych. Za przyjęciem głosowało                     
26 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 głos był wstrzymujący. 
Uchwała Nr XVII/195/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu z obrad XVII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad.8b 
Projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych                             
w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem 
jest Powiat Wodzisławski wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 
do protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Infrastruktury (…) są 
pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym 
przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski. W 
głosowaniu wzięło udział 27 radnych. Za przyjęciem głosowało                     
27 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XVII/196/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie 
osób, dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski została podjęta 
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad. 8c 
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego wraz z 
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do protokołu z obrad XVII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinia Komisji Organizacyjnej jest pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                             
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z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu wzięło udział               
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                
i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 8d 
Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz  organizacji i 
trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Wodzisławiu Śląskim wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinia Komisji Organizacyjnej jest pozytywna. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie trybu powoływania członków oraz  organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. 
W głosowaniu wzięło udział 27 radnych. Za przyjęciem głosowało                      
27 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
trybu powoływania członków oraz  organizacji i trybu działania Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim została 
podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu z obrad XVII sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 8e 
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka 
w Gorzyczkach wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Zdrowia (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 
W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało                      
26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach została 
podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu z obrad XVII sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
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Ad. 8f 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XIII/142/201 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami i z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty (…) są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr 
XIII/142/201 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2012 r. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 
nie było. 
Uchwała Nr XVII/200/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/201 z dnia 
22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. 
została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu z obrad XVII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 8g 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/179/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012 roku 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 załącznikami wraz z 
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 18 do protokołu z obrad XVII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinie Zarządu Powiatu oraz Komisji Organizacyjnej są pozytywne. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu                  
p. Eugeniusz Wala – przystąpił do głosowania projektu uchwały                       
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/179/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012 roku 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 27 
radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących nie było. 
Uchwała Nr XVII/201/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Nr XV/179/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 
lutego 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem 
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prowadzącym jest Powiat Wodzisławski została podjęta i stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu z obrad XVII sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Ad. 9 
Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej stanowi załącznik nr 20 do protokołu z obrad 
XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, że 
opinia Komisji Zdrowia (…) są pozytywne. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, że Rada 
Powiatu przyjęła ww. ocenę. 
 
Ad. 10 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach p. B. Capek –                      
w odpowiedzi na zapytanie dotyczące konkursu na ordynatora w SP ZOZ  
w Rydułtowach, poinformowała, że wakat dotyczy okresu kiedy SP ZOZ   
w Rydułtowach jest jeszcze odrębnym Zakładem. Natomiast wszystkie 
sprawy związane z połączeniem planuje się zakończyć z dniem 31 maja 
br., aby od 1 czerwca br. oba ZOZ – y (w Wodzisławiu i Rydułtowach) były 
jednym podmiotem. Ponadto zmieniło się rozporządzenie o sposobie 
przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze wymaga aby                  
w komisji konkursowej był przedstawiciel organu tworzącego. W 
odpowiedzi na drugie pytanie stwierdziła, iż na sesji w miesiącu marcu 
była podejmowana uchwała o nadaniu statutu nowo powołanemu 
zakładowi i    w załączniku nr 1 zostały określone komórki organizacyjne. 
Ponadto poprosiła o uszczegółowienie o jaki parking w zapytaniu radnego 
p. P. Cybułki chodzi, gdyż w Szpitalu w Wodzisławiu parkingi są 
zlokalizowane w różnych miejscach i nie wie do czego się odnieść. 
 
Radny p. P. Cybułka – powiedział, że chodzi o parking obok budynku 
Szpitala w Wodzisławiu Śl. ogrodzony siatką. 
 
Dyrektor SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach p. B. Capek –  
powiedziała, że nie wie o który parking chodzi bo jeżeli o ten obok 
budynku Szpitala w Wodzisławiu Śl. to jest to parking miejski. Natomiast 
na terenie Szpitala są różne wyznaczone miejsca. Jednak nigdy nie będzie 
zgody na parkowanie w miejscach pól manewrowych dla zespołów 
ratownictwa medycznego. 
 
Wicestarosta Powiatu p. D. Prus – poinformował, że jeśli chodzi o 
usunięte drzewa to nie jest wstanie wskazać jaka to była ekipa PZD czy 
firma zewnętrzna. Obecnie wszystkie prace zlecone PZD polegają na 
usunięciu całości drzewa zarówno pnia głównego jak i gałęzi. Kwesta ta 
zostanie sprawdzona. 
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Ad. 11 
Wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 12 
Radny p. G. Kamiński – poinformował, iż w ubiegłą sobotę na obiekcie 
ZST w Wodzisławiu Śl. odbył się V Charytatywny Turniej Piłki Nożnej 
skierowany na pomoc choremu na mukowiscydozę Mirosławowi Rosakowi. 
Było 10 drużyn, a współorganizatorami Turnieju byli – Starostwo 
Powiatowe w Wodzisławiu Śl. oraz PZPN. Dlatego słowa podziękowania 
skierował na ręce Starosty Powiatu Wodzisławskiego p. T. Skatuły oraz 
radnego p. I. Serwotki, a także Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju 
Powiatu p. D. Malińskiej. Wszyscy otrzymali zestaw kibica na Euro 2012. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – zapoznał radnych 
z następującymi pismami: 

 Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Transportu, Budownictwa                      
i Gospodarki Morskiej w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej 
nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki – odpowiedź na oświadczenie 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

 Wiceprezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. informujące                 
o udzieleniu odpowiedzi przez Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

 miast i gmin dotyczące poparcia oświadczenia dotyczącego zamiaru 
likwidacji linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski – Chałupki, 

 Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli w DPS w Gorzycach, 
 harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w miesiącu maju br. 
Ponadto zapoznał radnych z informacją o uroczystościach i spotkaniach na 
których obecni byli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 
Ww. informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu z obrad XVII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
Powiatu p. E. Wala zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego o godz. 16ºº.  
 
Protokołowała 
Małgorzata Jezusek 
 
        
       Przewodniczący Rady 
 
         /-/ mgr Inż. Eugeniusz Wala 


