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BRZ.0002.9.2012 
Protokół  nr XXII/12 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 30 sierpnia 2012 r. 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 13.30. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy                 

ul. Pszowskiej 92a.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy 

obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 23 

radnych, zaś w trakcie obrad liczba radnych zwiększyła się do 24 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

O swojej nieobecności na sesji poinformowali Przewodniczącego Rady następujący radni: 

p. Barbara Połednik, p. Łukasz Krzyształa, p. Ireneusz Serwotka.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powitał radnych,  Prokuratora Prokuratury 

Rejonowej - p. Ewę Światkowską – Stec,  Komendanta Powiatowego Policji                      

- mł. inspektora p. Krzysztofa Justyńskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej -  st. kapitana p. Rafała  Adamczyka, Prezesa Oddziału 

Związku  OSP RP p. Jerzego Szkatułę oraz kierowników powiatowych jednostek 

organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego, a także przedstawicieli mediów 

oraz mieszkańców Powiatu.   

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Ad. 2  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p.  E. Wala  poinformował, że  porządek obrad  został 

dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco:  

      1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu.  

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXI sesji.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności za 2011 rok Komendanta Powiatowego Policji oraz 

informacja o stanie porządku  i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie. 

7. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie 

Wodzisławskim.  
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8. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego                

w Powiecie.  

a)  informacja z działalności  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego                        

     w  Powiecie Wodzisławskim. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:  

a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                     

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                              

w Wodzisławiu Śląskim" oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                              

w Wodzisławiu Śląskim, 

b) zmiany Uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia                     

29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu 

Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł., 

c)  zmiany uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                     

26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi 

Dziecka   w Gorzyczkach,  

d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego, 

e) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                  

i społecznej osób niepełnosprawnych,  

f) udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania 

Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach stanowiących 

własność Powiatu Wodzisławskiego, 

g) wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu nieruchomością przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na rzecz 

Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, 

h) ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika                          

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Wodzisławski, 

i) 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, 

j) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 

26.01.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
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Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami 

Generała Józefa Bema i Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań 

na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 roku przez Jednostki 

Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012, 

k) rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) z dnia 12 lipca 2012 roku 

na działalność Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 

l) 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), p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) i p. (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej) z dnia 29 lipca 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego. 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych.  

12. Informacje bieżące.  

13. Zamknięcie obrad XXII sesji.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że na podstawie wniosku Zarządu 

Powiatu wprowadza autopoprawkę dotyczącą wykreślenia z porządku obrad  punktu 9 h) 

-  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia stawki opłat za korzystanie przez 

operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wodzisławski. 

Pismo Zarządu Powiatu w ww. sprawie jest załącznikiem nr 3 do protokołu.  

Innych wniosków  o zmianę porządku obrad nie było.  

 

Wobec powyższego porządek obrad wraz z autopoprawką przedstawiał się następująco:  

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu.  

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXI sesji.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności za 2011 rok Komendanta Powiatowego Policji oraz 

informacja o stanie porządku  i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie. 

7. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie 

Wodzisławskim.  
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8. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego                

w Powiecie.  

a)  informacja z działalności  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

b)  informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego                        

     w  Powiecie Wodzisławskim. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:  

a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                     

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                              

w Wodzisławiu Śląskim" oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                              

w Wodzisławiu Śląskim, 

b) zmiany Uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                     

29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu 

Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł., 

c)  zmiany uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                     

26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi 

Dziecka  w Gorzyczkach,  

d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego, 

e) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                 

i społecznej osób niepełnosprawnych,  

f) udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania 

Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach stanowiących 

własność Powiatu Wodzisławskiego, 

g) wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu nieruchomością przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na rzecz 

Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, 

h) 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, 

i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 

26.01.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami 

Generała Józefa Bema i Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań 
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na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 roku przez Jednostki 

Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012, 

j) rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                

z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) z dnia 12 lipca 2012 

roku na działalność Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 

k) 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), p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) i p. (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej) z dnia 29 lipca 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego. 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych.  

12. Informacje bieżące.  

13. Zamknięcie obrad XXII sesji.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego 

obradować będzie wg. przedstawionego wyżej porządku obrad XXII sesji.  

 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że  protokół z poprzedniej sesji  został 

przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie Powiatu 

Wodzisławskiego.  Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

protokołu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół Nr XXI/12 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                        

24 sierpnia 2012 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

W punkcie tym Przewodniczący Rady p. E. Wala udzielił głosu p. Rafałowi 

Jabłońskiemu – Redaktorowi naczelnemu tygodnika „Nowiny”, który w związku                           

z zakończeniem pracy  na stanowisku redaktora „Nowin Wodzisławskich” podziękował 

Radzie i Zarządowi Powiatu, a szczególnie Staroście i Przewodniczącemu Rady za 

współpracę w 10 letnim okresie jego dziennikarskiej pracy. Zwrócił się również                           

z podziękowaniami do Komendanta Policji, Komendanta PPSP, Prokuratury, kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu  i pracowników Starostwa.  
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Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła żadna interpelacja.  

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności za 2011 rok Komendanta Powiatowego Policji oraz 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie złożył w formie 

prezentacji multimedialnej - mł. inspektor p. Krzysztof Justyński Komendant 

Powiatowy Policji. 

Przedłożone materiały ww. prezentacji są załącznikiem nr 5 do protokołu.  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że pozytywną opinię  o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim wydała Komisja 

Organizacyjna Rady Powiatu oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy 

Staroście Powiatu.   

 

W dyskusji  głos zabrali:  

P. Jarosław Szczęsny – w temacie profilaktyki przeciwnarkotykowej zapytał                            

o współpracę Policji ze szkołami ponadgimnazjalnymi podkreślając, że na podstawie 

stwierdzeń uczniów narkotyki można  „załatwić” w szkole.  

Następnie zapytał, czy na terenie Powiatu Wodzisławskiego jest tzw. przestępczość 

zorganizowana. W kwestii przestępstw gospodarczych, stwierdzając iż jest ich  

stosunkowo dużo, zapytał o ich rodzaje.  

Na powyższe pytania odpowiedział mł. inspektor p. Krzysztof Justyński                            

- Komendant Powiatowy Policji stwierdzając, iż profilaktyka jest odrębnym 

zagadnieniem od procesu wykrywania przestępstw. Prowadzenie jej  ma na celu 

uświadomienie młodym ludziom konsekwencji związanych z  zakupem, używaniem                     

i handlem narkotykami. Policja stara się docierać do wszystkich zainteresowanych 

problemem szkół, gwarantując współpracę w tej dziedzinie. Są szkoły, z którymi 

współpraca jest bardzo dobra i dodał, iż zapewne pozostałe przekonają  się o zasadności 

wspólnych działań z Policją.  Powiedział również, że przypadków nabywania narkotyków 

na terenie szkół jest niewiele, zazwyczaj narkotyki kupowane są za południową granicą.  

Policja stara się prowadzić jak najwięcej kontroli na drogach prowadzących do granicy             

i w tym zakresie prowadzona jest ścisła współpraca ze służbami celnymi. Zmiany 
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organizacyjne Komendy Policji przewidują wzmocnienie służb zajmujących się 

przestępczością narkotykową.  

Odpowiadając na kolejne pytanie powiedział, że na terenie Powiatu Wodzisławskiego 

przestępczych grup zorganizowanych nie ma, zaś działania Policji po okresie, kiedy 

odczuwalny był wpływ tego rodzaju przestępczości, podejmowane są działania w kierunku 

szybkiej ich eliminacji w przypadku takiego zagrożenia.   

Przestępczość gospodarcza obejmuje oszustwa, przestępstwa internetowe, wyłudzenia, 

wykorzystywanie kart płatniczych, kradzieże na szkodę podmiotów gospodarczych. Wśród 

ww. najwięcej jest przestępstw internetowych.  

 

P. Stanisław Małecki – w odniesieniu do zagrożeń przestępstwami przez osoby 

niepełnoletnie i podanej skali problemu, zwrócił się o uszczegółowienie przedziału 

wiekowego osób młodocianych biorących udział w zdarzeniach podlegających 

odpowiedzialności karnej oraz o informacje o środowiskach z których się wywodzą się 

osoby wchodzące w kolizję z prawem.  

 

Mł. inspektor p. Krzysztof Justyński Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, 

że na zasadzie kwalifikacji nieletnich jest to  przedział wiekowy 13 – 17 lat i określił, iż  

rozkłada się  w miarę proporcjonalnie. Wśród starszej grupy notowane jest posiadanie 

środków narkotycznych, pobicia i rozboje. Młodsza grupa to drobne kradzieże, 

zniszczenie mienia.  

Nie jest prowadzona analiza dot. środowisk z jakich pochodzą osoby niepełnoletnie                        

i dodał, że wśród sprawców czynów karalnych nie są wyłącznie dzieci z rodzin 

patologicznych,  przekrój  społeczny  jest szeroki.  

 

P. Jarosław Szczęsny – zapytał o ocenę bazy samochodowej Komendy Policji, czy jest 

wystarczająca do wykonywania zadań, jak również o ocenę stanu kadry. Zapytał, czy 

planowane są nowe inwestycje i wzrost zatrudnienia w Policji.  

 

Mł. inspektor p. Krzysztof Justyński Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, 

że jako Komendant nie ma wpływu na zatrudnienie, etaty przydzielane są „z góry”.  

Działania Komendanta  prowadzone są przy stanie jaki jest do dyspozycji, chodzi 

zarówno o osoby mundurowe jak i cywilne. Ocenił, że Komenda Policji w Wodzisławiu 

Śląskim jest najbardziej niedoposażoną jednostką  w tej części województwa. Zaplecze 

jest bardzo złe. Dodał, że zaufanie do jakości usług wzrasta wraz odpowiednim 

otoczeniem. Warunki lokalowe w jakich pracują policjanci przekładają  się  na poczucie 

bezpieczeństwa osób poszkodowanych zgłaszających się do Komendy, co niewątpliwie 
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policjanci starają się nadrabiać czynnikiem ludzkim. Wyraził nadzieję, że w przyszłości 

uda się poprawić warunki lokalowe, a tym samym wizerunek Policji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala podziękował Komendantowi Policji za 

złożenie sprawozdania z działalności oraz poprosił o przekazanie podziękowań dla 

wszystkich osób pracujących w Komendzie Policji w Wodzisławiu Śląskim za  działania na 

rzecz bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Wodzisławskim.  

  

Ad. 7    

Informację Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie 

Wodzisławskim przedstawiła Prokurator p. Ewa Świątkowska – Stec.  

Informacja jest załącznikiem nr  6 do protokołu.  

 

Pytań i głosów w dyskusji nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala podziękował Prokurator p. Ewie 

Świątkowskiej – Stec za przedstawienie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu 

w Powiecie Wodzisławskim  

 

Ad. 8  

a) Informacja z działalności  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest 

załącznikiem nr 7 do protokołu.  

 

Informacje w formie  prezentacji multimedialnej przedstawił Zastępca Komendanta 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -  st. kapitan p. Rafał  Adamczyk. 

 

Następnie głos zabrał Prezes Oddziału Związku  OSP RP p. Jerzy Szkatuła, który 

przedstawił informacje na temat działalności Związku na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego. W pierwszej kolejności skierował podziękowania do samorządów za 

pomoc w finansowaniu szkoleń strażaków – ochotników, badań lekarskich i ubezpieczeń.  

Następnie powiedział, że Związek OSP w 2011r. rozpoczął kampanię sprawozdawczą na 

poszczególnych szczeblach. W dniu 21 października 2011 r. odbył się Zjazd Powiatowy, 

na którym po raz kolejny powierzono jemu pełnienie funkcji Prezesa Rejonowego. Zjazd 

władz centralnych Związku OSP RP odbędzie się w dniu 15 września br.    

Związek zajmuje się działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych to jest sprawami 

związanymi z wyjazdami do akcji gaśniczych. Związek organizuje turnieje pożarnicze na 

szczeblu rejonu takie jak turnieje plastyczne, turniej wiedzy pożarniczej i przy tej okazji 

podziękował Staroście za ufundowanie nagród na zawody sportowo- pożarnicze.   
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W Powiecie działa 4 oddziały gminne Związku, 1 oddział miejsko – gminny oraz 33 

Ochotnicze Straże Pożarne. W ostatnim okresie samorozwiązaniu uległa jednostka z 

Ligoty Tworkowskiej. W krajowym systemie ratownictwa jest 17 jednostek. Liczba 

członków  czynnych wynosi 1238 druhów, w tym 1165 mężczyzn. Członków 

wspierających jest  5059, honorowych członków jest 145.  Są  3 pożarnicze drużyny 

kobiece i 26 drużyn młodzieżowych. 

W roku 2011 Oddział Związku OSP RP dysponował środkami finansowymi w wysokości 

1.902.261 zł. pochodzącymi w wysokości 2/3 z samorządów, pozostałe wpłynęły             

z Krajowego Systemu  Ratowniczo – Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚiGW, 

firm ubezpieczeniowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dotacje otrzymano na 

zakup samochodów gaśniczych dla OSP Marklowice i OSP Skrzyszów oraz na zakup 

samochodu lekkiego dla OSP Czyżowice. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały 

na zakup sprzętu – aparatów ochrony dróg oddechowych, umundurowania i sprzętu 

ratowniczo- gaśniczego. 

W roku bieżącym doposażone w sprzęt zostaną  OSP w Olzie, Czyżowicach, Lubomi, 

Syryni   Biertułtowach. Kwota dotacji na ten cel wyniesie 150 tys. zł.   

Na zakończenie zwrócił się do Rady Powiatu do Zarządu Powiatu  o ustanowienie                       

w budżecie Powiatu Wodzisławskiego funduszu na zakup nagród za udział w turniejach 

oraz na pracę z młodzieżą.  

 Na zakończenie podziękował Radzie i Zarządowi Powiatu za okazywaną za pomoc.  

 

P. Michał Lorek – zadał pytanie dotyczące zakupu nowego samochodu gaśniczego, 

finansowanego częściowo z budżetu Powiatu oraz o przeznaczenie „starego” samochodu, 

który zdaniem radnego mógłby być pomocy w działaniach jednostki OSP.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -  st. kapitan                  

p. Rafał  Adamczyk – odpowiedział, że finalizowana jest sprawa zakupu samochodu 

bojowego, postępowanie przetargowe zostało zakończone i w miesiącu październiku 

powinien być na stanie Komendy PPSP.  

W sprawie „starego” samochodu odpowiedział, że poczynione zostały starania aby 

samochód pozostał na terenie Powiatu i według informacji na 99% wykorzystany będzie 

na potrzeby  jednostki w Powiecie Wodzisławskim.  

 

b) Informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

    w  Powiecie Wodzisławskim jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Wobec braku innych głosów w dyskusji  Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

podziękował za przedstawienie informacji i  stwierdził, że na podstawie przedłożonych  
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informacji oraz głosów w dyskusji przygotowany zostanie  projekt uchwały w sprawie 

oceny  stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

w Powiecie Wodzisławskim, który zostanie rozpatrzony na następnej sesji.   

  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  o godz. 15:00 ogłosił 

półgodzinną przerwę  w obradach, a po jej zakończeniu przystąpił do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad.  

 

Ad. 9  

a) Projekt  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 

samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" oraz zmiany statutu Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                 

z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 9  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję 

Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 16 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                     

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                              

w Wodzisławiu Śląskim" oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                              

w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 
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b) Projekt  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  z dnia  29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł., jest 

załącznikiem nr 11 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję 

Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 17 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych                            

i wstrzymujących nie było.  

Uchwała Nr XXII/232/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                     

29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu 

Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł., została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

c) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Domowi Dziecka  w Gorzyczkach, jest załącznikiem nr 13  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję 

Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 17 
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radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

Uchwała Nr XXII/233/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  26 kwietnia 

2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka                           

w Gorzyczkach, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku 

mieszkaniowego, jest załącznikiem  nr 15  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję Oświaty, 

Kultury i Sportu  oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Poprawkę do projektu uchwały zgłosił Przewodniczący Komisji Organizacyjnej p. 

Adam Krzyżak, wnosząc o rozszerzenie zapisu w nagłówku  uchwały jak również 

brzmienia § 1 poprzez wtrącenie po słowach …wypłacania nauczycielom  „ zatrudnionym 

w Powiatowym Domu Dziecka” dodatku mieszkaniowego.  

 

Następnie  Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad  

ww. poprawką. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 

17 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było. Poprawka  została przyjęta.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 17 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

Uchwała Nr XXII/234/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w Powiatowym Domu 

Dziecka dodatku mieszkaniowego, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 
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e) Projekt  uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                

i społecznej osób niepełnosprawnych,  jest załącznikiem  nr 17  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz  Komisję  

Budżetu. 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło  radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie 

było.  

Uchwała Nr XXII/235/2012 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. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 18  do protokołu. 

 

f) Projekt  uchwały w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu 

Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego, jest załącznikiem nr 19  do 

protokołu.  

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 
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radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 Uchwała Nr XXII/236/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania 

Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach stanowiących 

własność Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik  nr 20 do protokołu. 

 

g) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu 

nieruchomością przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami                          

w Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 21  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję  

Organizacyjną oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 

 Uchwała Nr XXII/237/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu nieruchomością przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na rzecz 

Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, 

 została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr  22 do protokołu. 

 

 

h) 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, jest załącznikiem nr 23  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję  Budżetu, 

Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 Uchwała Nr XXII/238/2012  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.  

Uchwała stanowi załącznik nr  24 do protokołu. 

 

 

i)  Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                   

Nr XIV/166/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 tj. ulicy Raciborskiej z 

ulicami Generała Józefa Bema i Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu 

Zadań na Drogach Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 roku przez 

Jednostki Samorządu Terytorialnego – Programu WID 2012, jest załącznikiem                    

nr  25 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXII/239/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 26.01.2012 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego 

z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema i 

Czernicka w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach 

Wojewódzkich Współfinansowanego w 2012 roku przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego – Programu WID 2012, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26  do protokołu. 

 

j) Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) z dnia 

12 lipca 2012 roku na działalność Starosty Powiatu Wodzisławskiego, jest załącznikiem 

nr  27 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  

 

 Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXII/240/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                

z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) z dnia 12 lipca 2012 

roku na działalność Starosty Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 28  do protokołu. 
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k) 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), p. (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej)  i p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) z dnia 29 lipca 2012 roku na 

działalność Starosty Wodzisławskiego, jest załącznikiem nr 29 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych                             

i wstrzymujących nie było.   

Uchwała Nr XXII/241/2012Rady Powiatu Wodzisławskiego 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), p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z 

dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej)  i p. (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej)  z dnia 29 lipca 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego,  

została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr  30  do protokołu.  

 

Ad.  9  

Radni nie złożyli interpelacji, ani zapytań, stad też punkt stał się bezprzedmiotowy.  

 

Ad. 10  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Roman Juzek – poinformował o swoim oraz          

p. A. Korbicy, p. T. Glenc uczestnictwie w otwarciu przedszkola w Gminie Mszana                      

i przekazał Staroście Powiatu podziękowania władz Gminy dla samorządu powiatowego za 

zaangażowanie na rzecz ww. przedsięwzięcia.   
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P. Jarosław Szczęsny – powołując się na pismo p. Lucyny Nowickiej jakie zostało 

skierowane do Starosty Powiatu w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicy 

Radlińskiej (w rejonie Szkoły nr 10), mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych udających 

się zarówno w kierunku szkoły jak i kościoła, zwrócił się z wnioskiem o rozważenie takiej 

możliwości.    

Powyższe uzasadnił mającymi miejsce potrąceniami uczniów przez samochody.  

 

P. Grzegorz Kamiński – podziękował za działania Zarządu Powiatu w kierunku 

zachowania płynności nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat 

Wodzisławski jest organem prowadzącym.   

 

 Ad. 11 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił :  

1) pismo Posła p. H. Siedlaczka przekazujące treść złożonych  w Sejmie interpelacji oraz 

zapytań,  

2) pismo Posła p. K. Gadowskiego  w sprawie budowy i oddania do użytku odcinka 

Autostrady A-1, 

3) pismo Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie poparcia stanowiska wobec zmian ustawy         

o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

    W powyższej sprawie Przewodniczący Komisji Budżetu p. Michał Lorek 

poinformował, iż Komisja przygotowała projekt uchwały i wystąpi z inicjatywą 

uchwałodawczą. 

4) rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności treści § uchwały                      

Nr XIX/222/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego,  

5) pismo Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w sprawie oddania w dzierżawę budynku,               

w którym mieści się Ośrodek „Flota Młodych Port Wodzisław Śl.”   

    W powyższej sprawie zgodnie z przepisami uchwały określającej zasady wydzierżawiania 

aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Przewodniczący Rady  wystąpił   z pismem do Dyrektora o stanowisko w tej sprawie. 

Dyrektor odpowiedziała, iż w związku z aktualną sytuacją organizacyjno – gospodarczą  

zachodzi konieczność wykorzystania pomieszczeń na potrzeby własne zakładu.  

6) pismo Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego wraz z uchwałą 

o udzielenie informacji przez  Prezesa Rady Ministrów w sprawie  opracowania 

programu pogłębiania koryta rzeki Odry, 

7) zaproszenie Starosty do udziału w turnieju piłki nożnej „O puchar Starosty Powiatu”, 

8)  harmonogram posiedzeń komisji na miesiąc wrzesień oraz o terminie sesji.  

 

Pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu.  
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Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła poinformował o przeprowadzonym w Starostwie 

Powiatowym audicie zewnętrznym systemu zarządzania jakością ISO-2009, w trakcie 

którego nie odnotowano żadnych uchybień ani obserwacji.  

Następnie poinformował, że w dniu 28 sierpnia 20012r. Starosta i Wicestarosta oraz 

przedstawiciele Miasta Wodzisławia śląskiego spotkali się z kierownictwem 

odpowiedzialnym za infrastrukturę i inwestycje kolejowe  PKP PLK SA. Tematem spotkania 

było przeprowadzenie rewitalizacji linii 158 oraz 140  ( w ramach przyznanych środków w 

wysokości 140 mln. zł ) odcinka Rybnik – Chałupki i  przystosowania torów kolejowych do 

szybkości poruszających się pociągów wynoszącej 80 km/godz.  Ustalono również, iż 

przeniesiony zostanie dworzec kolejowy  w rejon ulicy Targowej. Tymczasem pojawił się 

problem, gdyż prawdopodobnie Śląskie Koleje nie przewidują w rozkładzie jazdy na rok 

przyszły ruchu osobowego  na odcinku  Wodzisław Śląski – Chałupki. W związku z 

powyższym podejmowane są działania wespół z okolicznymi samorządami, Posłem p. H. 

Siedlaczkiem  o odstąpienie od takiego zamierzenia.     

 

Ad. 12 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16:30.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera.  

 
       Przewodniczący Rady 
 
          /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 


