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BRZ.0002.8.2012 
 

Protokół nr XXI/12  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 24 sierpnia 2012 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 24 sierpnia 2012 roku o godz. 1300. 
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 21 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 XX sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XX sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
8. Wnioski i oświadczenia radnych.  
9. Informacje bieżące.  
10. Zamknięcie obrad XXI sesji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala wniósł do porządku obrad 
autopoprawkę, polegającą na dodaniu dodatkowego projektu uchwały. W związku 
z tym, pkt 6 zostaje podzielony na dwa podpunkty. 
 
Po wniesieniu autopoprawki porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XX sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:  

a) przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, 
b) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez p. Jerzego 

Błatonia z dnia 21 sierpnia 2012 roku na działalność Starosty 
Wodzisławskiego. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
8. Wnioski i oświadczenia radnych.  
9. Informacje bieżące.  
10. Zamknięcie obrad XXI sesji. 
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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 20 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XX/12 z obrad XX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
12 lipca 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XX 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 nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Podczas obrad sesji interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad. 6 a) 

� Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
Skarga, która jest przedmiotem powyższego projektu uchwały stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. P. Cybułka zapytał, dlaczego skargę, która została skierowana do 
rozpatrzenia przez Radę Powiatu, Rada ma skierować do rozpatrzenia Staroście, 
skoro dotyczy ona jego działania. Zapytał także, czy Starosta może być sędzią 
we własnej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że zarówno do tego, 
jak i do każdego innego projektu uchwały dołączone jest uzasadnienie, w którym 
m.in. jest zapis, że: „W wyniku analizy treści skargi uznać należy, iż skarżący 
wnoszą o wzruszenie ostatecznej decyzji na budowę myjni samochodowej 
wydanej przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego”. Ponieważ jest to decyzja 
administracyjna (taka jest również opinia prawników), stąd Rada Powiatu nie 
może jej rozpatrywać. Należy ją przekazać organowi, który tą decyzję wydał, 
czyli Staroście. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XX/229/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 6 b) 

• Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi 
złożonej przez p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej z dnia 21 sierpnia 2012 roku na 
działalność Starosty Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 7 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił skargę z dnia  
17 sierpnia 2012 roku, skierowaną przez p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego „na Starostę Wodzisławskiego z dnia 12 czerwca 2012 roku 
uzupełnionej pismem z dnia 12 lipca 2012 roku.” Skarga ta stanowi załącznik  
nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala dodał, że skarżący – p. dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej został zaproszony na posiedzenie Komisji Organizacyjnej w dniu                     
8 sierpnia 2012 roku, ale nie był obecny, ponieważ pismo, które zostało do niego 
wysłane na 14 dni przed posiedzeniem, p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej odebrał w dniu 9 sierpnia 
2012 roku. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala następnie odczytał pismo  
p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczące „sprostowania błędu 
maszynowego w dacie skargi na Starostę Wodzisławskiego do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w moim piśmie z dnia 17 sierpnia 2012 roku.” Pismo to stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła powiedział, że zabierając głos chciałby 
zapoznać Radę Powiatu z faktami, które wiążą się z otrzymanymi skargami. 
Dodał, że na dzień dzisiejszy wielu pracowników Starostwa, w różnych składach, 
pracuje nad odpowiedziami dla p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 
dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podobne skargi oprócz do Rady 
Powiatu, p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej wysłał m.in. do Policji, Prokuratury, Sądu 
Rejonowego w Wodzisławiu Śl., Sądu Okręgowego w Gliwicach, Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Starosta powiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu 
Rejonowego w Wodzisławiu Śl. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 
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przez Starostę Wodzisławskiego, w którym to Sąd postanawia odrzucić pozew. 
Dodał, że od dwóch lat toczą się różne sprawy z udziałem skarżącego, m.in. 
dotyczące Państwa Graczyk, których działalność usytuowana jest na tej samej 
ulicy. W dniu 13 lutego 2012 roku wydano ostateczne postanowienie 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi p. Ilony 
Błatoń i p. Jerzego Błatoń dotyczącej pozwolenia wodno - prawnego dla Państwa 
Graczyk, w którym Sąd postanowił odrzucić skargę. Starosta w swojej 
wypowiedzi zaznaczył, że przy rozpatrywaniu dokumentów, m.in. wniosków o 
pozwolenie na budowę, Wydział Architektury Administracyjno – Budowlanej 
opiera się na ustawach, m.in. prawie budowlanym, które w art. 34 mówi, że: 
 

1. „1.Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, lub w pozwoleniu (…), jeżeli jest ono wymagane. 
(…) 

3. Projekt budowlany powinien zawierać: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej 

mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, 
obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 
sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem 
charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych 
odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 
zabudowy terenów sąsiednich; 

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę  
i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną  
i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne,  
a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia,  
a w stosunku do obiektów budowlanych (…), 

3) stosownie do potrzeb: 
a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych 

jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, 
ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu 
do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, 

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 
działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 
(…)” 

 
Starosta p. T. Skatuła dodał także, że art. 25 tejże ustawy mówi, że: 
 
„Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji  
o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza: 

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także 
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach (…), 
(…) 

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (…). 
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4) W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, 
właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę.” 

 
Starosta przytoczył także zapis uzasadnienia, wydanego przez Wojewodę 
Śląskiego, uchylającego decyzję Starosty: „W kontekście uwag organu pierwszej 
instancji dotyczących prawidłowości sporządzania projektu budowlanego, zwraca 
się uwagę, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego nie dają 
organowi administracji architektoniczno – budowlanej uprawnień do dokonywania 
merytorycznej analizy projektu budowlanego. Według przepisów art. 35 ust. 1 
pkt 1) ustawy, organ sprawdza projekt budowlany wyłącznie co do zgodności  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast 
zgodność z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, organ może sprawdzić 
wyłącznie w zakresie projektu zagospodarowania działki. Z powyżej powołanych 
przepisów jednoznacznie wynika, że całą odpowiedzialność za prawidłowość 
sporządzenia projektu budowlanego, bierze na siebie projektant inwestycji, co 
potwierdza obligatoryjnym oświadczeniem, dołączonym do projektu budowlanego 
o jego sporządzeniu zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.” 
 
Starosta p. T. Skatuła powiedział, że dokumentacja w sprawie budowy myjni 
samochodowej, która wpłynęła do Wydziału Administracji Architektoniczno – 
Budowlanej jest kompletna. Inwestor przedstawił wszystkie wymagane projekty  
i uzgodnienia. Natomiast wyjeżdżanie w teren i sprawdzanie każdego projektu 
nie należy do obowiązków pracowników Wydziału. Następnie dodał, że decyzją  
z dnia 16 marca 2012 roku został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone 
pozwolenia na budowę, stwierdzające, że projektowana lokalizacja jest zgodna  
z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach 
zabudowy została wydana 2 września 2011 roku przez Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego. W dokumentacji znajduje się także projekt przyłącza 
wody oraz odprowadzenia wód opadowych i technologicznych, uzgodniony przez 
Urząd Miasta. Ponadto w dokumencie znalazło się oświadczenie: „Zgodnie  
z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany – 
myjnia samochodowa – projekt przyłącza wody oraz odprowadzenia ścieków 
technologicznych – Wodzisław Śl., ul. Leszka, został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.” Starosta 
powiedział, że otrzymując dokumentację, ze wszystkimi elementami, urzędnik 
nie mając zastrzeżeń, nie miał prawa nie wydać tej decyzji. Oczywiście temat  
w tej chwili nabiera innych kształtów. W projekcie tym pokazane jest, że odpływ 
wód technologicznych jest wykonany bezpośrednio kanalizacją miejską do 
studzienki znajdującej się na posesji inwestora. Zachodzą pewne wątpliwości, 
gdzie faktycznie te ścieki zostają przekazane. Wicestarosta p. D. Prus skierował 
do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego pismo w dniu 27 czerwca 2012 
roku, w którym prosi o wyjaśnienie kwestii odprowadzenia ścieków  
ww. kanalizacji. Otrzymana odpowiedź od Prezydenta z 16 lipca 2012 roku 
brzmi: „(…) informuję, że Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji tut. Urzędu 
Miasta wydał zgodę na włączenie do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na 
terenie inwestycji. W dalszej części przedmiotowa kanalizacja łączy się  
z kanalizacją zlokalizowaną w ul. Radlińskiej, która administrowana jest przez 
Powiatowy Zarząd Dróg. O dalszy przebieg kanalizacji deszczowej należy 
wystąpić do zarządcy drogi powiatowej. Równocześnie informuję, że do 
kanalizacji deszczowej w tym rejonie, odprowadzane będą wody opadowe oraz 
oczyszczone wody technologiczne poprzez zastosowanie separatora substancji 
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ropopochodnych.” Starosta dodał, że został powołany zespół na czele  
z Wicestarostą, który udał się w teren i otworzył każdą studzienkę. Okazało się, 
że faktycznie woda z tamtej działki jest odprowadzana bezpośrednio do 
kanalizacji deszczowej przy drodze, bez jakichkolwiek uzgodnień i wiedzy 
Powiatowego Zarządu Dróg. W związku z powyższym, 26 lipca 2012 roku zostało 
skierowane pismo do Prezydenta Miasta o następującej treści: „(…) zwracam się 
z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie ścieki technologiczne z myjni 
samochodowej bezdotykowej budowanej przy skrzyżowaniu ulicy Radlińskiej  
i Leszka, mają zostać włączone do kanalizacji miejskiej, a w konsekwencji do 
kanalizacji deszczowej przy ul. Radlińskiej administrowanej przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl.” 17 sierpnia 2012 roku otrzymano odpowiedź: 
„(…) informuję, że tut. Urząd Miasta z dniem 26 stycznia 2012 roku uzgodnił 
jedynie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych i technicznych, 
a w piśmie z dnia 16 lipca 2012 roku błędnie podano – technologicznych. Pod 
pojęciem wód technicznych Miasto rozumie wody tzw. gospodarcze, 
wykorzystywane do utrzymania placów i zieleńców, gdyż w sposób naturalny 
spływają one do wpustów deszczowych. W korespondencji prowadzonej przez 
Miasto z inwestorem nie ma mowy o ściekach technologicznych. Ponadto 
informuję, że ww. uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zapewnieniem odbioru 
ścieków przemysłowych, których zagospodarowanie winno być uregulowane  
w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy prawo wodne oraz ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.” Starosta powiedział, że kiedy otrzymał 
informację od Prezydenta Miasta, że te wody również ściekają do powiatowej 
kanalizacji deszczowej, w dniu 21 sierpnia 2012 roku został złożony wniosek  
o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta dla 
inwestycji o ustaleniu warunków zabudowy. Uzasadniając to tym, że 16 sierpnia 
2012 roku otrzymał nowe informacje, z których wynika, że inwestor nie posiada 
zezwolenia na odprowadzenie wód, a poza tym wody z kanalizacji ściekowej 
przechodzą do kanalizacji powiatowej. Z tego wynika, że przy wydawaniu decyzji 
o warunkach zabudowy Starosta winien być stroną. Dodał, że liczy na to, że 
postępowanie to zostanie wznowione i zmienione będą warunki zabudowy dla tej 
inwestycji przez Miasto Wodzisław Śląski. Starosta p. T. Skatuła powiedział, że 
nie pozwoli na to, by nielegalne ścieki zostały wprowadzane komuś na działkę. 
Równolegle – 22 sierpnia 2012 roku wydał dwa postanowienia. Pierwsze – aby 
wznowić z urzędu postępowanie w sprawie zakończonej decyzji zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia, opierając się na informacjach  
p. Naczelnik z Urzędu Miasta, która twierdzi, że nie ma zezwolenia 
technologicznego, tylko techniczne. W związku z tym, nie jest zapewnione 
odprowadzanie ścieków. Drugie wydane przez Starostę postanowienie dotyczyło 
wstrzymania z urzędu wykonania decyzji ostatecznej Starosty Wodzisławskiego. 
Sprawa była również konsultowana z Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego p. P. Zamarskim, który twierdzi, że przepisy nie pozwalają mu na 
to, by ingerować w ustalenia i chce wydać zezwolenie na użytkowanie myjni. 
Starosta p. T. Skatuła oświadczył, że przy takich warunkach, gdzie ścieki 
technologiczne poprzez powiatową kanalizację deszczową mają być 
odprowadzane do rowu, którego właścicielami jest kilkanaście posesji, w tym 
m.in. p. Błatonia, na pewno na to nie pozwoli. Myjnia jest wybudowana,  
a inwestor nie może jej użytkować. To jest duży problem. Nie widzi tu jednak 
winy urzędników Starostwa w tej sprawie. Dodał, że Pani Naczelnik z Urzędu 
Miasta nie wydała zgody na odprowadzanie ścieków technologicznych. Jest to 
tylko dołączony załącznik – projekt techniczny, który nazywa się „przyłącza, 
odprowadzenie wód opadowych i technologicznych.” Odpowiedź jest więc trochę 
wykrętna. Na dzień dzisiejszy wg opinii Urzędu Miasta ta myjnia nie ma 
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uzgodnień, a Starostwo twierdzi, że tak, bo jest to w dokumentach. Poprzez to, 
że Starosta nie był co najmniej stroną, decyzja o warunkach zabudowy jest 
nieprawdziwa i błędna. Stąd nadzieja, że na tej podstawie będzie można cofnąć 
wcześniej wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę. Starosta p. T. Skatuła 
poinformował, że p. dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 
r. o dostępie do informacji publicznej nie odebrał ani jednego telefonu, które do niego 
wykonuje, a pocztę odbiera w ostatnim możliwym dniu. Dodał, że dołoży 
wszelkich starań, aby nie skrzywdzić obywatela i aby nie wydać nie zgodnie  
z przepisami jakiejkolwiek decyzji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił pismo p. Adama 
Króliczka – radnego Miasta Wodzisław Śląski – w sprawie degradacji i zniszczenia 
rowu melioracyjnego Wd – 16, położonego w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy  
ul. Radlińską a ul. Rybnicką – Rondem Europejskim. Pismo to stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez 
p. Jerzego Błatonia z dnia 21 sierpnia 2012 roku na działalność Starosty 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XX/230/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez  
p. Jerzego Błatonia z dnia 21 sierpnia 2012 roku na działalność Starosty 
Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 7 
Wobec braku interpelacji i zapytań, punkt staje się bezprzedmiotowy. 
 
Ad. 8 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych: 

� z pismem Starosty Wodzisławskiego w sprawie wskazania dwóch 
przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego do Powiatowej Rady 
Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. Przewodniczący Rady 
Powiatu p. E. Wala poinformował, że wskazał radnych: p. Teresa Glenc 
oraz p. Dawid Topol, którzy to radni wyrazili zgodę na członkostwo we 
wspomnianej Radzie, 

� z pismem Prezydenta Miasta Rybnika p. Adama Fudalego w sprawie 
stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
� z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 

Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

 
 
 
 
 



8 
 

Ad. 10 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 14.15.  
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 


