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BRZ.0002.5.2012 
 

Protokół nr XVIII/12  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 31 maja 2012 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 31 maja 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 27 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności 
gości stanowi załącznik nr 2 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 XVII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  

XVII sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Informacje kierowników powiatowych służb i inspekcji: 

a) o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wodzisławskiego, 
b) o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Wodzisławskiego, 
c) z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego.  
7.  Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

c) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 
Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsko – 
Lekarskiemu PULS s.c. Artur, Grażyna Wieczorek, 

d) wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” zlokalizowanych w Budynku 
Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, 

e) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na 
lata 2012 – 2015, 
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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 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, 

h) odwołania Pana Dariusza Prusa za składu Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

i) powołania Pana Dariusza Prusa do składu Komisji Infrastruktury  
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

j) powołania Pana Jarosława Szczęsnego do składu Komisji Budżetu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9. Wnioski i oświadczenia radnych.  

10. Informacje bieżące.  
11. Zamknięcie obrad XVIII 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 22 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XVII/12 z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
26 kwietnia 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Wicestarosta Powiatu p. D. Prus przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XVII sesji, które stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Wicestarosta Powiatu p. D. Prus przedstawił także informację na 
temat przetargów i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu. 
 
Członek Zarządu p. Z. Seemann przedstawił sprawozdanie z udziału  
w delegacji Powiatu Wodzisławskiego do Powiatu Sörmland: 
 
W dniach 19 – 22 maja 2012 r. sześcioosobowa delegacja przedstawicieli Powiatu 
Wodzisławskiego uczestniczyła w cyklu konferencji i wizyt studyjnych 
zorganizowanych przez Powiat Sörmland w ramach obchodów jubileuszu 25 lecia 
współpracy pomiędzy powiatami Sörmland i Recklinghausen, z którymi 
trójstronną umową jest związany także powiat wodzisławski. W skład delegacji 
weszli: Starosta Tadeusz Skatuła, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wodzisławskiego Roman Juzek, Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
Zbigniew Seemann, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego Katarzyna Brachmańska oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego: Przemysław Podeszwa i Wojciech Raczkowski jako 
asystenci i tłumacze. Podczas wizyty odbyły się dwie konferencje, w trakcie 
których omówiono szereg ważnych kwestii i próbowano znaleźć najlepsze 
rozwiązania wspólnych problemów. Jednym z nich jest organizacja i finansowanie 
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służby zdrowia. Mimo bowiem różnic dotyczących zasad funkcjonowania 
placówek służby zdrowia, wszystkie samorządy łączy jedna wspólna kwestia: 
brak wystarczających środków przekazywanych przez państwo na finansowanie 
ochrony zdrowia. Strona szwedzka przybliżyła też gościom sytuację społeczną, 
demograficzną i ekonomiczną, a także organizacyjną powiatu Sörmland.  
W ramach wizyty szefowie wszystkich trzech delegacji: Starosta Tadeusz 
Skatuła, Landrat Cay Sübercrüb oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sörmland 
Christer Kax Sundberg zaakceptowali projekt planu dalszej współpracy na okres 
do końca 2013 r. zgodnie z propozycją agendy opracowaną wspólnie przez 
przedstawicieli wszystkich trzech stron podczas listopadowego spotkania  
w Berlinie. Ustalono w niej między innymi, że: 

1) językiem wspólnych spotkań, konferencji i wizyt studyjnych będzie język 
angielski, 

2) spotkania będą się odbywać naprzemiennie z udziałem przedstawicieli 
politycznych i przedstawicieli administracji wszystkich powiatów, 

3) w każdym spotkaniu będzie uczestniczyć po sześciu reprezentantów każdej 
strony, 

4) spotkania będą się odbywać kolejno we wszystkich powiatach będących 
stronami umowy. 

Zgodnie z przyjętą agendą następne spotkanie z udziałem przedstawicieli 
administracji odbędzie się we wrześniu 2012 r. w Recklinghausen i zostanie 
poświęcone walce z przemocą w bliskich relacjach międzyludzkich. Kolejne 
spotkanie będzie mieć miejsce w maju 2013 r. w Wodzisławiu Śl. Podczas niego 
zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak rola samorządów w kreowaniu 
sytuacji na rynku pracy, finansowanie zadań publicznych powiatów, a także 
zagadnienia z zakresu rozwoju górnictwa, energetyki ze źródeł odnawialnych 
oraz zmian w strukturze społecznej. Na zaproszenie Starosty Tadeusza Skatuły 
goście z Niemiec i Szwecji w ramach poznawania atrakcji powiatu wezmą też 
udział w rodzinnym rajdzie rowerowym. Ostatnie spotkanie zaplanowano na 
jesień przyszłego roku, ponownie w powiecie Sörmland, gdzie omówiony zostanie 
temat dialogu interkulturowego. Zgodnie z ustaleniami berlińskiego spotkania 
wszystkie trzy strony uzgodniły, że środki na organizację spotkań będą starać się 
pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Jednym z ustaleń konferencji było również 
zintensyfikowanie przez wszystkie strony działań na rzecz większej promocji 
trójstronnego partnerstwa i jego efektów. W ramach wizyty delegacje odwiedziły 
szpital Kullbergska sjukhuset w Katrineholm, w którym mimo że obsługuje on  
ok. 58 tys. ludności funkcjonuje tylko 80 łóżek, ponieważ duża część usług 
medycznych jest świadczona w domach mieszkańców, a także oddaną w 2010 r. 
nowoczesną stację pogotowia ratunkowego w Nyköping, która zrobiła bardzo 
duże wrażenie swoją organizacją i wyposażeniem. Podczas delegacji odbyła się 
również uroczystość podsumowania 25 lat partnerskiej współpracy powiatu 
Recklinghausen i Sörmland. W jej trakcie Starosta Tadeusz Skatuła wygłosił 
okolicznościowe przemówienie, gratulując partnerom – w imieniu swoim, 
członków polskiej delegacji oraz Rady Powiatu Wodzisławskiego udanej 
kooperacji, a także wręczył szefom delegacji niemieckiej i szwedzkiej 
pamiątkowe grawertony. 
 
Ad. 5         
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
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Radny p. Ł. Krzystała poprosił Starostę Powiatu o podanie szczegółów 
dotyczących odpowiedzi na wniosek złożony przez Komisję Oświaty, Kultury  
i Sportu dotyczący ścieżek rowerowych. 
 
Ad. 6 

� Informacje kierowników powiatowych służb i inspekcji: 
 
Ad. 6 a) 

� o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wodzisławskiego, stanowiąca 
załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Informacja ta 
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną, Komisję Zdrowia 
i Pomocy Społecznej oraz przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim  
p. B. Orzechowska przedstawiła ocenę stanu sanitarno – higienicznego powiatu 
wodzisławskiego za rok 2011. 
 
Radna p. T. Glenc zapytała, czy Powiatowy Inspektorat Sanitarny podejmuje 
działania profilaktyczne w kierunku chorób zawodowych czy sprawuje tylko 
funkcje kontrolne w tym zakresie. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim  
p. B. Orzechowska powiedziała, że jeśli chodzi o zakres higieny pracy, to 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim podejmuje tylko 
działania kontrolne oraz przeprowadza instruktaże postępowania. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższą Informację. 
 
Ad. 6 b) 

� o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Informacja ta 
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną, Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim p. M. Witt 
przedstawił Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim w roku 2011. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższą Informację. 
 
Ad. 6 c) 

� z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiąca załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Informacja ta 
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną, Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim  
p. P. Zamarski przedstawił analizę zagrożeń i ocenę stanu bezpieczeństwa 
obiektów budowlanych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższą Informację. 
 
Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2011 samodzielnego publicznego zakładu 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 Zdrowia i Pomocy Społecznej  
oraz Komisję Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2011 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. W głosowaniu udział wzięło  
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/202/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 
samodzielnego publicznego zakładu 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2011 samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2011 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”. W głosowaniu udział wzięło  
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/203/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
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„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 7 c) 

� 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” Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsko – 
Lekarskiemu PULS s.c. Artur, Grażyna Wieczorek, stanowiący załącznik 

nr 12 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję Zdrowia  
i Pomocy Społecznej 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 oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 
Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsko – Lekarskiemu PULS 
s.c. Artur, Grażyna Wieczorek. 
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/204/2012 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” Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsko – 
Lekarskiemu PULS s.c. Artur, Grażyna Wieczorek została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 7 d) 

� 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 Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, 
stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję Zdrowia  
i Pomocy Społecznej 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 oddanie w najem aktywów trwałych 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” zlokalizowanych w Budynku Głównym 
szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51. W głosowaniu udział wzięło 
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr XVIII/205/2012 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 
Głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51 została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 7 e) 

� Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012 - 2015, stanowiący 
załącznik nr 16 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję Zdrowia  
i Pomocy Społecznej oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim 
na lata 2012 - 2015. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/206/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na 
lata 2012 - 2015 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 7 f) 

� 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, stanowiący załącznik  

nr 18 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie 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  
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
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 19 do protokołu. 
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Ad. 7 g) 
� 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 20 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 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/208/2012 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 21 do protokołu. 
 
Ad. 7 h) 

� Projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Dariusza Prusa ze składu 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 22 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 odwołania Pana Dariusza Prusa ze składu Komisji Zdrowia  
i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/209/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
odwołania Pana Dariusza Prusa ze składu Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 7 i) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Prusa do składu 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 24 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjnej oraz Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
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Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powołania Pana Dariusza Prusa do składu Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego.  
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało  
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XVIII/210/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Pana Dariusza Prusa do składu Komisji Infrastruktury  
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. 7 j) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Pana Jarosława Szczęsnego do 
składu Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący 
załącznik nr 26 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powołania Pana Jarosława Szczęsnego do składu Komisji 
Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
Uchwała Nr XVIII/211/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Pana Jarosława Szczęsnego do składu Komisji Budżetu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad. 8 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odpowiadając na pytanie radnego  
p. Ł. Krzystały powiedział, że samorządowcy podczas Konwentu Miast i Gmin 
Powiatu Wodzisławskiego przyjęli do wiadomości, że to oni odpowiadają za swoje 
ścieżki rowerowe i turystyczne i powinni dbać o to, aby były one godne ich 
terenów. 
 
Ad. 9 
Radny p. G. Kamiński zabrał głos w sprawie nowej podstawy programowej, 
która wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września br. dodał, że na 
wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Naczelnik Wydziału Oświaty  
p. E. Glenc przygotowała informację na temat skutków kadrowych w placówkach 
oświatowych, jakie niesie za sobą ta reforma. Dane są bardzo niepokojące.  
W pierwszym roku wprowadzenia do zwolnienia jest 11 nauczycieli, natomiast  
24 do uzupełnienia etatów w innej szkole. Całkowicie zmienia się charakter 
nauczania, tylko w pierwszej klasie będą przedmioty ogólnokształcące,  
w następnych latach będą specjalizacje, ukierunkowania poszczególnych 
uczniów. Najbardziej ucierpią nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,  
tj. biologia, fizyka, chemia, geografia. Konsekwencje tej decyzji również są 
związane z faktem nakładającego się niżu demograficznego oraz brak perspektyw 
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zatrudnienia ludzi, którzy kończą studia pedagogiczne. Radny p. G. Kamiński 
zaapelował, aby Powiat Wodzisławski, jako organ prowadzący szkoły 
ponadgimnazjalne, był bardziej elastyczny jeżeli chodzi o podział uczniów na 
grupy, aby były one mniejsze oraz aby było mniej uczniów w klasie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady p. R. Juzek złożył sprawozdanie z Konferencji  
pt. „Trialog codzienności”, w której brał udział w dniach 24 – 25 maja br.  
w Krakowie. Uczestnikami konferencji były m.in. organizacje pozarządowe, 
fundacje, stowarzyszenia, samorządy, przedstawiciele instytucji naukowych, 
zakładów aktywności zawodowych. Tematyka dotyczyła: partnerstwa samorządu, 
trialogu codzienności, spółdzielni socjalnych, roli i zadań regionalnych ośrodków 
wsparcia ekonomii społecznej, mieszkań chronionych i hosteli dla osób 
niepełnosprawnych oraz chorych, orzecznictwa osób niepełnosprawnych, opieki 
psychiatrycznej i systemu wsparcia dla chorych. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła poinformował, że w dniu dzisiejszym brał 
udział w symulowanych ćwiczeniach związanych z katastrofą komunikacyjną  
o charakterze masowym w miejscowości Mszana. Na autostradzie A-1 na 565 km 
wydarzył się wypadek drogowy, w którym uczestniczył autokar przewożący  
z Pragi do Żor uczniów jednej ze szkół ponadgimnazjalnych. W wypadku 
uczestniczyło również 5 samochodów osobowych. W akcji ratowniczej brało 
udział: 13 zespołów ratowniczych państwowej straży pożarnej, 3 ochotnicze oraz 
8 karetek pogotowia ratunkowego. Dodał, że ta symulacja ćwiczeń była bardzo 
pożyteczna. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych: 

� z pismem Zarządu Powiatu w sprawie wycofania projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2012 roku 
porozumienia zawartego w dniu 3 sierpnia 2004 roku pomiędzy Powiatem 
Wodzisławskim a Miastem Radlin w sprawie powierzenia Miastu Radlin 
prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, 

� z pismami: Wójta Gminy Jejkowice, Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Pszowie oraz Posła na Sejm RP p. G. Matusiaka dotyczącymi likwidacji 
linii kolejowej Chałupki – Wodzisław Śląski, 

� z zaproszeniem na Mszę Św. Trydencką, 
� z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 

Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu, 

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

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15.30.  
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior     Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
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