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BRZ.0002.10.2012 
 

Protokół nr XXIII/12  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 27 września 2012 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 27 września 2012 roku o godz. 13.30. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu 
Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy 
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 25 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji 
uczestniczyli zaproszeni goście. 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 XXII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXII 

sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Funkcjonowanie 

publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r., 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
informacja o wykonaniu planu finansowego PPZOZ. 

8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za                       
I półrocze 2012 r. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego, 
b) zmiany uchwały Nr IV/56/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

24 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Ośrodkowi Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, 

c) udzielenia pomocy finansowej miastu na prawach powiatu                    
Jastrzębie – Zdrój, 

d) poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy              
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

e) 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, 

f) 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, 
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g) rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy 
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) z dnia 11 września 
2012 roku na bezczynność Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 

h) rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy 
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej), Pana (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) i Pana (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, 

i) wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka 
regionalnego. 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych.  
12. Informacje bieżące.  
13. Zamknięcie obrad XXIII 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 przeprowadził głosowanie nad 
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XXII/12 z obrad XXII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
30 sierpnia 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXII sesji, które stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Ponadto przedstawił także informację na temat przetargów                                
i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5         
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radny p. Ł. Krzystała – poinformował o problemie złego parkowania 
samochodów przy ul. Paderewskiego w Pszowie i poprosił o interwencje w tej 
sprawie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol – zapytał o intencyjną 
uchwałę Zarządu Powiatu dotyczącą przeznaczenia w 2013 roku 500.000 zł. na 
remont OIOM –u w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Jeśli chodzi o remont tego 
oddziału to pojawiają się różne kwoty 100.000 zł., a uchwała Zarządu Powiatu 
mówi o kwocie 500.000 zł., jednak wczoraj na Komisji Organizacyjnej podano, iż 
całkowity remont wyniesie około 800.000 zł. Natomiast na Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej mówiono o kwocie 1.200.000 zł. Dlatego zapytał w jakiej 
wysokości środki będą konieczne do wyremontowania OIOM-u? Ponadto zapytał 
o zadanie 721 z programu operacyjnego Kapitał Ludzki kiedy będzie złożony 
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wniosek na realizację zadania. Poruszył także sprawę pisma złożonego przez 
Odział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wodzisławiu 
Śląskim, iż zgodnie z prawem nie można przychylić się do prośby Związku, 
bowiem jest to bieżąca działalność, a Powiat nie może takiej działalności 
dofinansowywać.  
 
Radny p. G. Kamiński – poinformował, iż w poprzedniej kadencji złożył 
interpelację dotyczącą wyremontowania 600 metrowego odcinka ul. Wolności              
w Wodzisławiu Śląskim (droga powiatowa), na stan obecny odcinek jest 
zaniedbany, a większa cześć ww. ulicy była wyremontowana. Dlatego 
zasugerował, iż gdyby ww. odcinek ul. Wolności został wyremontowany, to 
dobrze wpłynęłoby to na jakość tej drogi. Dlatego zapytał czy w budżecie Powiatu 
Wodzisławskiego na 2013 rok jest przewidywany remont 600 metrowego odcinka 
ul. Wolności w Wodzisławiu Śląskim? 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powitał Dyrektora Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim p. B. Capek oraz przedstawicieli organizacji 
związkowych działających przy ww. ZOZ. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że informacja 
dotycząca realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz 
funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego 
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną i Komisję Zdrowia           
i Pomocy Społecznej. 
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. I. Koczy – 
przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony 
zdrowia oraz funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego. Ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ponadto 
zaprezentowała radnym prezentację multimedialną dotyczącą powyższego 
tematu. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – w odpowiedzi na zapytanie p. D. Topola 
dotyczące OIOM –u poinformował, iż Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie 
ustosunkować się do prośby Dyrektora PPZOZ oraz Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej i zaproponuje Radzie Powiatu w stosownym projekcie uchwały 
zabezpieczenie kwoty 500.000 zł. na remont OIOM –u w Szpitalu w Wodzisławiu 
Śląskim. W wyniku głębokiej analizy Zarząd Powiatu stwierdził, iż jest to obecnie 
maksymalna kwota, którą można zabezpieczyć. Bowiem nie wiadomo jaka będzie 
sytuacja PPZOZ w przyszłym roku (wynik finansowy za 2012 rok) i Rada Powiatu 
będzie musiała pokryć zobowiązania. Dlatego Zarząd Powiatu musi zabezpieczyć 
środki finansowe, aby w roku przyszłym utrzymać publiczną służbę zdrowia w 
obecnej strukturze, czyli nie zmieniać jej formy organizacyjno - prawnej. Kwota 
konieczna do zabezpieczenia wykonania ww. inwestycji będzie znana w 
przyszłym tygodniu, bowiem wtedy zostanie złożony ostateczny projekt 
kosztorysowy, jednak można powiedzieć, iż będzie to kwota około 900.000 zł. 
Dlatego pozostałą cześć inwestycji PPZOZ musi pokryć z własnego budżetu. 
 
Radny p. S. Małecki – powiedział, iż połączenie SPZOZ w Rydułtowach z SPZOZ 
w Wodzisławiu Śląskim przebiegło bardzo sprawnie i przy współudziale załogi. 
Zasugerował, iż PPZOZ jest na bardzo dobrym poziomie, a mieszkańcy mają 
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szeroki dostęp do opieki zdrowotnej i taki trend należałoby utrzymać również                   
w przyszłym roku. Podziękował Zarządowi Powiatu za przychylne ustosunkowanie 
się do wniosku Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – podziękował Dyrektorowi PPZOZ oraz 
pracownikom za sposób w jaki udało się połączyć SPZOZ w Rydułtowach z SPZOZ 
w Wodzisławiu Śląskim. Dlatego poprosił o życzliwość i wsparcie, bowiem był to 
bardzo trudny okres, a wszystkich czeka jeszcze trudniejszy w roku przyszłym. 
Zasugerował także, iż według niego wynik finansowy PPZOZ zostanie osiągnięty 
taki, że Rada Powiatu Wodzisławskiego będzie w stanie pokryć ewentualne 
straty. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – podziękował Dyrekcji PPZOZ 
oraz pracownikom za pracę dla mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, a także 
Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego za 
przygotowanie materiałów.  
 
Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                         
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
p. B. Capek – powiedziała, że to co PPZOZ osiągnął to zasługa załogi, a ma 
nadzieję, że taka dobra współpraca jaka jest pomiędzy współpracownikami                
w Zakładzie, będzie również z organem tworzącym. 
 
Radni nie wnieśli uwag do ww. informacji i została przyjęta. 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że informacja                     
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r., informacja                     
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja                            
o wykonaniu planu finansowego PPZOZ została radnym dostarczona na XXII sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Ww. informacje 
stanowią załącznik nr 6 do protokołu zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do ww. informacji i zostały przyjęte. 
 
Ad. 8    
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za                       
I półrocze 2012 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną. 
 
Radni nie wnieśli uwag do ww. sprawozdania i zostało przyjęte. 
 
Ad. 9 a) 

� Projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisje -  
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, a także Organizacyjnej. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol – podziękował Naczelnikowi 
Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarzadzania 
Kryzysowego p. G. Bała, za to iż po wichurach i nawałnicach jakie nawiedziły 
Powiat Wodzisławski latem br. Starostwo wyciągnęło wnioski i Powiatowy 
Magazyn Przeciwkryzysowy działa na innych dobrych zasadach. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego                            
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu 
udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIII/242/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 9 b) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/56/2011 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu 
Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, 
stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję Zdrowia           
i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/56/2011 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu 
Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu 
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIII/243/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Nr IV/56/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
24 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Ośrodkowi Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 9 c) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu na 
prawach powiatu Jastrzębie – Zdrój, stanowiący załącznik nr 12 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Zdrowia           
i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu na prawach powiatu 
Jastrzębie – Zdrój. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIII/244/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej miastu na prawach powiatu Jastrzębie – 
Zdrój została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Ad. 9 d) 

� Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję 
Organizacyjną. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. P. Cybułka – poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie treści ww. 
projektu uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski – powiedział, że dla niego jako Skarbnika 
Powiatu problematyka ww. projektu uchwały jest bardzo bliska, bowiem 
niedofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego dotyka                          
w znacznym stopniu Powiatu Wodzisławskiego i powstała inicjatywa aby podnieść 
udział w podatku dochodowym z dotychczasowych 10,25% do 13,3%, co 
spowodowałoby znaczny wzrost dochodów Powiatu Wodzisławskiego pod 
warunkiem, że dostateczna ilość środków wpłynęłaby do budżetu Powiatu. To też 
jest sprawa akcji prowadzonych przez samorząd mających na celu z jednej 
strony zwiększenie dochodów budżetowych, a z drugiej strony zmianę sposobu 
nakładania zadań na jednostki samorządu terytorialnego. Niedofinansowanie 
zadań z zakresu administracji rządowej, które zostają zlecone, a nie idą za tym 
odpowiednie środki finansowe. 
 
Radny p. P. Cybułka – zapytał jakie ma szanse powodzenia podjęta inicjatywa                
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski – w odpowiedzi stwierdził, iż nie może 
udzielić takiej informacji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W głosowaniu udział 
wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIII/245/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 9 e) 

� 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 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury                    
i Ochrony Środowiska oraz Komisje Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                             
Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 25 
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych                        
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIII/246/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011                   
z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2012 r. wraz z załącznikami została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 9 f) 

� 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 18 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. 
 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski – zgłosił autopoprawkę do ww. projektu 
uchwały poprzez wprowadzenie zmian do zadania – Zmiana sposobu użytkowania 
istniejących pomieszczeń na pracownie rysunku, malarstwa i rzeźby wraz                        
z zapleczem magazynowym w istniejącym budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41 poprzez 
zmianę kwoty na 339.429 zł. – w limicie wydatków na 2012 rok byłaby kwota 
302.092 zł., a w limicie wydatków na 2013 rok byłaby kwota 37.337 zł. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. P. Cybułka – stwierdził, iż od początku powstania powiatów budynek 
Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej był w ustawicznym remoncie, 
poddany był ostatnio remontowi przez prawie rok, a z przedmiotowego projektu 
uchwały wynika, iż trzeba go jeszcze rok remontować. Dlatego zapytał jaka 
kwota do tej pory została przeznaczona na remonty ww. budynku i jaki będzie 
ostateczny koszt wszystkich remontów budynku Starostwa? 
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Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski – w odpowiedzi stwierdził, iż tak naprawę 
to zadanie miało się zakończyć w roku bieżącym (zostały zabezpieczone środki                     
w budżecie), jednak z uwagi na przeciągającą się procedurę przetargową nie 
zdążymy tego zadania zakończyć w roku bieżącym. Szacuje się, iż zadanie to 
zakończy się w I kwartale 2013 roku, ale z uwagi na fakt, iż zadanie to 
przekracza rok budżetowy zostało ujęte w WPF. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – powiedział, iż obecnie jest to kwota                      
w granicach 1.200.000 zł., natomiast trzeci etap remontu nie został ukończony. 
Ponadto jest analizowane zamontowanie windy w budynku Starostwa przy                
ul. Bogumińskiej, aby umożliwić swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym. 
 
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 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zawnioskował o reasumpcję 
głosowania z uwagi na niewłaściwe podliczenie głosów. W głosowaniu udział 
wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,             
1 głos był przeciwny i 1 głos wstrzymujący. 
Uchwała Nr XXIII/247/2012 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. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 9 g) 

� 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 11 września 2012 roku na bezczynność Starosty Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 20 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, iż poinformował 
Starostę Powiatu o uwagach skierowanych pod jego adresem przez p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej)(zgodnie z jego życzeniem), a dotyczącym pracy i wysyłania 
kierowanych do niego pism. Dlatego Starosta w dniu 24.09.2012 roku przesłał 
pismo wyjaśniające zarzuty skierowane pod jego adresem. Ww. pismo stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję 
Organizacyjną.  
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
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 11 września 
2012 roku na bezczynność Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu 
udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIII/248/2012 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 11 września 
2012 roku na bezczynność Starosty Powiatu Wodzisławskiego została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 9 h) 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej), 
Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) i Pana (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, stanowiący załącznik  nr 23 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. P. Cybułka – zasugerował, iż chciały nakreślić sprawę wszystkim 
radnym, bowiem członkowie Komisji Organizacyjnej znają te kwestie bardzo 
dobrze. Część Komisji w osobach p. K. Smuda, p. D. Topol i p. P. Cybułka udała 
się osobiście na tereny będące przedmiotem skargi, a Przewodniczący Rady 
Powiatu p. E. Wala był zobaczyć ten teren samodzielnie i każdy ma swoje 
spostrzeżenia. Przez teren należący do skarżącego biegnie Ciek Niedobczycki, jak 
również planowane jest wybudowanie drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów. 
Natomiast ul. Młyńska przylega do ul. Rydułtowskiej na wysokości jaru i 
skrzyżowania Biertułtowy – Rydułtowy – Szyb Ignacy. Jednak nie wiadomo kto 
jest wnioskodawcą wybudowania wspomnianej drogi, bowiem jako wnioskodawca 
figuruje – komisja społeczna. Rada Miasta Radlin przyjęła ten wniosek do 
realizacji w myśl ustawy o budowaniu autostrad i obwodnic, dzięki której 
wójtowie mogą zająć teren na 10 lat aby wybudować drogę. Dopiero po 10 latach 
właściciel któremu chcą zabrać teren może sądownie wystąpić o zwrot terenu. 
Dlatego zapytał jaka to obwodnica, czy autostrada przejdzie pomiędzy                      
ul. Młyńska i ul. Wypandów? Zasugerował, iż przy mającej powstać nowej drodze 
znalazłoby się szereg ładnych działek nieźle położonych, a na końcu leży działka 
będąca własnością byłego Wiceburmistrza. Jeżeli tam powstałaby ta droga to te 
łąki stałyby się ładnymi działkami do zagospodarowania pod budowę domów 
jednorodzinnych. Stwierdził, iż na łąkę będącą własnością p. Rducha wchodzi 
dwóch właścicieli, czyli Śląski Urząd Melioracji i Obsługi Urządzeń Wodnych                      
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i Miasto Radlin. Na „Redenie” dokonano regulacji Cieku Niedobczyckiego poprzez 
wyłożenie go kształtkami betonowymi. Starosta wydaje pozwolenia wodnoprawne 
i powstają nowe domy, są zasypywane jary, a przy dużych opadach deszczu                
woda dochodzi na łąkę p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) i zalewa ten teren. Takie stanowisko 
ogranicza prawa właściciela na jego własności i oczekuje w decyzji zapisu kto te 
pasy łąk będzie utrzymywał, bowiem przekształcił gospodarstwo rolne na 
hodowlane i teren łąk zmuszony jest ogrodzić. Pas gruntu po jednej i drugiej 
stronie cieku staje się dla niego bezużyteczny i zaproponował, aby właściciel 
cieku te dojścia wraz z ustaleniami linii brzegowej przejął. Temu człowiekowi 
dzieje się krzywda, bowiem żyje w ciągłej niepewności, ze na jego własności ktoś 
będzie coś robił. Dlatego zapytał o rozwiązanie tego problemu?, bowiem jeżeli 
samorząd Gminy Radlin chce tam przeprowadzić autostradę, a ci naprawdę chcą 
mieć Ciek Niedobczycki w swoim użytkowaniu to powinni odkupić od skarżącego 
całą łąkę i nie będzie żadnego problemu. Zasugerował, iż skarga jest na 
Starostę, ale w związku z faktem, iż Starosta wydaje pozwolenia wodnoprawne. 
Projektant drogi nie dopełnia wszystkich uzgodnień – co do ilości wody i wycofuje 
się, a Starosta wycofuje swoje pozwolenie wodnoprawne i na dzień dzisiejszy 
sprawy nie ma. Natomiast na Komisji Organizacyjnej po zakończonej dyskusji p. 
H. Rduch podziękował Staroście Powiatu i Przewodniczącemu Komisji za to, iż nie 
potraktowali sprawy w myśl litery prawa ale umożliwili spotkanie p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej) z przedstawicielami Urzędu Miasta Radlin oraz przedstawicielami 
Śląskiego Urzędu Melioracji i Obsługi Urządzeń Wodnych. Wynika z tego, iż 
stanowisko w sprawie Cieku Niedobczyckiego jest niezmienne, a ta wymiana 
będzie trwała latami. Natomiast Wiceburmistrz Miasta Radlin stwierdził 
jednoznacznie, że inwestycja została ujęta w planie zagospodarowania 
przestrzennego ale w tym roku żadne prace nie będą podejmowane, a 
zaplanowane środki na ten cel zostały przesunięte na rok przyszły. Ponadto 
poprosił Starostę Powiatu o: 

1) przesłanie kserokopii wniosku pełnomocnika Burmistrza Miasta Radlin Pani 
Bożeny Merkel dotyczącego wycofania pozwolenia na planowaną budowę 
drogi Młyńska – Wypandów oraz odpowiedzi Pana Starosty na ten wniosek 
- decyzję wstrzymującą wydanie pozwolenia w tej sprawie, 

2) udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie, które podczas posiedzenia 
Komisji Organizacyjnej w dniu 19 września 2012 roku zadał Pan (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) – ile pozwoleń wodnoprawnych dotyczących zlewni 
Cieku Niedobczyckiego wydał Starosta Wodzisławski. 

 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – powiedział, że tematyka skargi p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej) została szczegółowo omówiona na Komisji Organizacyjnej i p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej) nie tylko podziękował, ale także przeprosił Starostę za złożenie skargi. 
Poinformował, iż w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały pisze, iż 
od 17 października 2011 roku nie jest prowadzona sprawa w sprawie wydania 
zezwolenia na budowę drogi, czyli nie ma przedmiotu. Na pytania które stawiano 
podczas Komisji Organizacyjnej Wiceburmistrzowi Miasta Radlin on odpowiedział, 
iż nie wie kiedy będzie ta droga budowana. Dlatego zarzut postawiony Staroście, 
iż to on wywłaszcza na jednej działce dwa razy jest nieprawdziwy, gdyż on 
niczego takiego nie dokonał. Bowiem 17 października 2011 roku wydał decyzję o 
umorzeniu postępowania, gdyż pełnomocnik Burmistrza Miasta Radlin wycofał             
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4 października 2011 roku propozycję inwestycji jaką była budowa drogi łączącej 
ulicę Młyńska z ulicą Wypandów. Natomiast jeśli chodzi o wytyczenie linii i granic 
Cieku Niedobczyckiego to sprawa jest dalej w toku, bowiem jeden z właścicieli 
terenów po którym biegnie Ciek Niedobczycki zmarł i sprawa się przeciągnie. 
Jednak byłoby nieuczciwe i krzywdzące dla stron, jeśli po wybudowaniu drogi, po 
wytyczeniu granic cieku tych skrawków ziemi o których wcześniej wspominał 
Radny p. P. Cybułka nie wykupili ci którzy zabrali mu podstawową część gruntu 
na wspomniane inwestycje (droga i wytyczenie granic cieku). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 
5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej), Pana (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej)i Pana (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. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIII/249/2012 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), Pana (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) i Pana (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 jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad. 9 i) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy 
śląskiej jako języka regionalnego, stanowiący załącznik  nr 25 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisje 
Organizacyjną. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny p. M. Drosio – zasugerował, iż nie ma nic przeciwko „godaniu”, jak 
również nauczaniu w szkole historii, kultury jak i gwary śląskiej, starania o to 
samorządów trwają już od dawna i na taki cel środki powinny się znaleźć. 
Natomiast jego zaniepokojenie budzi fakt, że ta inicjatywa została podjęta przez 
polityków. Politycy mają do tego prawo, jednak nie zawsze utożsamiają się                    
z rzeczywistymi potrzebami i interesem nawet regionu który reprezentują. 
Powodem do zaniepokojenia jest także fakt, iż równolegle nieomal nastąpiło 
zarejestrowanie Stowarzyszenia Narodowości Śląskiej. Wszyscy wiemy                          
o aktywnym działaniu Ruchu Autonomii Śląska, który jest w Sejmiku 
Województwa Śląskiego współkoalicjantem. Według niego powinniśmy być 
bardzo ostrożni przy podejmowaniu takich inicjatyw, bowiem pojawia się pytanie 
czy nie przykładamy ręki – na czym bardzo zależało Bismarckowi, jak również 
Keiserowskim Niemcom, czy III Rzeszy. Stwierdził, iż nie chciałby aby to było 
kasandryczne wystąpienie, jednak takie inicjatywy budzą niepokój bowiem 
wiadomo komu by zależało na tym aby zrobić zamieszanie i zrodzić konflikty. 
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Dlatego zasugerował, iż poddałby po rozwagę podejmowanie omawianego 
projektu uchwały. 
 
Radny p. D. Prochasek – zasugerował, iż ta inicjatywa to nie jest żaden 
precedens, gdyż Ślązacy teraz ubiegają się o coś co już w Polsce występuje, czyli 
język regionalny i osiągnęli to Kaszubi. Dlatego nie widzi żadnego problemu w 
podjęciu przedłożonej inicjatywy o uznanie mowy śląskiej jako języka 
regionalnego, bowiem jeżeli w Województwie Pomorskim język kaszubski został 
uznany za regionalny, to dlaczego w Województwie Śląskim język śląski nie może 
zostać uznany za regionalny? Ponadto poinformował, że poprzez tę inicjatywę 
popieramy apel Posła RP p. M. Plury, który został poparty przez posłów z różnych 
regionów Polski i różnych ugrupowań. Dlatego mówienie, iż zaproponowana 
inicjatywa jest niebezpieczna może być krzywdzące. Lekcje z języka regionalnego 
są całkowicie dobrowolne, a państwo przekazuje na ten cel środki. Zasugerował, 
iż mowa śląska jest naszym bogactwem i to niezależnie od orientacji 
politycznych, czy regionalnych, gdyż dotyczy każdego. Wspomniał także, iż 
inicjatywa ta została podjęta przez wiele gmin, miast i powiatów z naszego 
regionu (np. Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gina Gaszowice itd.), a w znacznej 
większości tych jednostek samorządu RAŚ nie sprawuje władzy, a rządzą 
komitety lokalne. Dlatego powiazanie spraw politycznych z kulturowymi jest 
niewłaściwe. 
 
Radny p. M. Drosio – ad vocem do wypowiedzi przedmówcy, iż w jego 
wypowiedzi nie chodziło o upolitycznianie ale fakty historyczne są faktami i nie 
da się im zaprzeczyć. Przecież Ruch tzw. Ślązakowszczyzny zainicjowany przez 
Bismarcka był bardzo mocno lansowany w okresie plebiscytu i okazało się, że w 
momencie kiedy miał odbywać się plebiscyt przywódcy tego ruchu wzywali do 
głosowania za Niemcami, podobnie jak komuniści. Dlatego niebezpieczeństwa są. 
 

Radny p. P. Cybułka – powiedział, że od 15 lat organizuje przegląd widowisk 
bożonarodzeniowych – Radlińskie Betlejki, jednym z celów jest kultywowanie 
wielokulturowości oraz pielęgnacja gwary, tradycji o obyczajowości śląskiej. 
Ponadto poinformował, iż chciał na sesję Rady Powiatu przynieść „szlabikorz” i 
książkę Juliusza Rogera „Zbór pieśni ludu śląskiego na Górnym Śląsku”, jednak 
zapomniał. Zasugerował, iż do tego aby kultywować swoją tradycję, mowę, 
gwarę i „duszę” nie potrzeba żadnych zapisów, chociaż nie neguje tego. Według 
niego niepokój budzi zestawienie – bowiem przedłożony projekt uchwały został 
wyjęty z szerszego kontekstu, a ten kontekst Posła RP p. M. Plury – który na 
swojej stronie internetowej zaprasza na marsz Śląskie identyfikacje – postulaty 
marszu górnośląskiej tożsamości – „wprowadzenie w szkołach podstawowych i 
gimnazjach edukacji regionalnej, uznanie śląskiej godki za język regionalny, 
uznanie Górno Ślązaków za mniejszość etniczną, uznanie narodowości Śląskiej i 
wprowadzenie śląskiej symboliki – flaga i godło śląskie obok polskiej, instytucji 
administracji publicznej i samorządowej na terenie Górnego Śląska oraz 
dwujęzycznych nazw miejscowości. Utworzenie na Górnym Śląsku regionu 
autonomicznego, co będzie zgodne ze współczesnymi regionalistycznymi 
koncepcjami jedności europejskiej podkreślającymi jedność przy równoczesnym 
zachowaniu odrębności poszczególnych regionów i wspólnot”. Stwierdził, iż 
powyższy cytat pozostawi bez komentarza. Powiedział, iż p. Aniela Langer – 
ślązaczka z Wodzisławia Śląskiego, która w roku 1996 otrzymała tytuł Ślązaczki 
Roku i zapytana „Langnerko powiedzcie czy wom w szkole nie kozali godać, 
mieliście z tego powodu jakieś przykrości?” Odpowiedź – „Jo je ślązoczka ale 
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chodziłam do polskiej szkoły i tam uczyliśmy się języka polskiego, a godali my 
doma”. Stwierdził, iż nie jest prawdą, że kiedykolwiek kogoś źle postrzegano z 
powodu posługiwania się gwarą śląską, a językiem urzędowym był język polski. 
Poinformował, iż jego wzorcem do naśladowania jest Józef Skrzek – 
multiinstrumentalista, który stworzył Zespół SBB, a na swojej stronie 
internetowej ma podstronę „Śląska rodzina stanowi źródło miłości i wiary”. 
Zacytował „Matka, najczulsza istota w bliskości Dzieciątek, pełna domowych 
zadań, dbająca o czystość, harmonię i estetykę wnętrza, oddana do końca 
postanowieniom małżeńskim, walcząca jak lwica o bezpieczeństwo pokoleń. 
Ojciec, pracujący bez końca w domu i w robocie, pełen zaufania do partnerki 
życiowej, dający z siebie wszystko dla istnienia czeladki, pełen wiary i zawsze 
gotowy do niesienia Krzyża życiowego, twórczy wojownik, szlachetny i rozsądny, 
głęboko kochający z rozdartym sercem pomiędzy domem a pracą, uczciwy 
chrześcijanin. Szacunek do tradycji, Ojcowizny, pokoleń, umiłowanie Ziemi, 
szczerość i zaufanie - to podstawowe cechy Śląskich Rodzin, tych prawdziwych. 
Teraz, kiedy wszystko się zmienia we współczesności, ważność utrwalania 
zasadniczych wartości rodzinnych ma pierwszorzędną rolę. Śląska Rodzina to 
spełnienie wartości ludzkich. Takie sformułowanie ciśnie się na usta, kiedy 
widzisz biedę, bezrobocie, fałsz i oszustwo, zanik człowieczeństwa na rzecz 
pieniądza. A jednak zwycięża siła Wiary i mocne Tradycje, zakorzenione od 
wieków w sercach rodzinnych Ślązaków. Spotykamy się w Piekarach u Matki, 
szanujemy prawdę o polskości Śląska, mimo rozerwania rodzin emigracją często 
niemiecką, podtrzymujemy siłę pokoleń z podkreśleniem Miłości do Człowieka. 
Umiłowanie Muzyki, tańca, śląskie wice, paradne orkiestry... W każdej Śląskiej 
Rodzinie ktoś gra, śpiewa, jest aktorem... Grają i śpiewają całe rodziny, śląscy 
artyści wędrują po całym świecie - często z rodzinami. Dzisiejszy Śląsk kreuje 
nową Rodzinę. To już mężowie z innych stron i żony przybywające do ziemi 
zamaraszonej, ale naszej. To Dzieci podróżujące po całym świecie, wracające do 
gniazda starzyków z uciechą. To spotkania na śląskich cmentarzach, gdzie wyryte 
jest piękno godności ludzkiej. Oni walczyli, byśmy my tu byli i podtrzymywali 
szlachetnie ich rody, ich krew, naszą śląską zamaraszoną gwarę, przez wieki 
trzepaną zaborami, okupantami a ostatnio komunistami, wywalczoną przez 
powstańców i bohaterów - tych znanych i tych bezimiennych, ze śląskich Rodzin. 
Nasza piękna Śląska Rodzina niech trwa w Jedności, jak Matka”. 

Radny p. D. Jakubczyk – poinformował, że nie jest członkiem żadnej partii 
politycznej ani ruchu społecznego. Ad vocem do wypowiedzi Radnego p. M. 
Drosia iż nie widzi takich zagrożeń o których wspominał w swojej wypowiedzi 
jako Europejczyk, lojalny obywatel Państwa Polskiego. Zwrócił uwagę, iż w Polsce 
chronimy to co cenne i bliskie naszemu sercu, a na kulturę naszych społeczności 
składają się nie tylko dobra materialne ale powinniśmy też chronić te dobra które 
składają się na kulturę niematerialną. W Dzienniku Zachodnim wczoraj był cytat 
„po jakimu ci powstańcy mówili?” Oni nie mówili czystą literacką polszczyzną oni 
mówili po śląsku nawet z domieszką sformułowań niemieckich. Natomiast był to 
nasz język ojczysty – nasz język śląski. Zasugerował, że nie widzi zagorożenia ze 
strony Angeli Merkel, jak również ze wschodu, natomiast widzi zagrożenia z innej 
strony – internetu, telewizji. Stwierdził, iż jego pokolenie wyrosło na kolanach 
„starki” – babci ona nauczyła tej gwary i ta gwara w sercu pozostanie do końca 
życia. Jednak po swoich dzieciach widzi, że mimo iż gwarą posługują się w domu 
i akcentu nie „wyleczy” i też nie chce, bowiem chełpił się nim w Krakowie 
podobnie jak ludzie z za Buga(własny akcent), koledzy spod Poznania, gdyż 
różnorodność nie musi prowadzić do podziałów. Zasugerował, iż mówi to jako 
osoba która od kilkunastu lat zajmuje się „śląskością”, historią tego regionu, robi 
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to po amatorsku ale podchodzi do tego z sercem i to nie jest działanie 
wymierzone przeciwko komukolwiek. Powinniśmy takie działania podjąć, bowiem 
jeżeli nie podejmiemy instytucjonalnej ochrony tego języka, to ten język zaginie. 
(to za około 15 lat). Stwierdził, iż widzi to na przykładzie własnych dzieci, które 
wraz z żoną starają się wychowywać w śląskości, to one nie posługują się gwarą. 
Przecież nikt nie mówi, iż na lekcjach języka polskiego będzie się mówiło po 
śląsku, bowiem nie o to chodzi. Wspomniał słowa prof. J. Miodka, iż gwara śląska 
zawiera jedną z najbardziej archaicznych form i warto ją chronić, tak jak 
warszawiacy chronią pamięć o Powstaniu Warszawskim, tak jak broni się                      
w Krakowie tradycji Armii Krajowej, tak warto też zrobić to na Śląsku – jako 
lojalni obywatele Państwa Polskiego objąć gwarę śląską wartością 
instytucjonalną, a przez ten fakt Rzeczypospolita będzie Państwem bogatszym, 
bo opartym na wielu tradycjach. Dlatego prosiłby aby nie mieszać polityki do 
podejmowania omawianego projektu uchwały, bowiem każdy powinien 
zagłosować zgodnie z własnym sumieniem. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako 
języka regionalnego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 16 radnych, 5 głosów było przeciwnych, a 2 wstrzymujące. 
Uchwała Nr XXIII/250/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka 
regionalnego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu. 
 
 
Ad. 10 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – w odpowiedzi na zapytanie Radnego                     
p. Ł. Krzystały poinformował, iż Powiat nie widzi potrzeby zmiany organizacji 
ruchu na ul. Paderewskiego w Pszowie, bowiem zasady parkowania regulują inne 
przepisy. Natomiast jeśli te przepisy nie są przestrzegane, to pozostało tylko 
zwrócić się z ww. sprawo do Policji. Natomiast jeśli chodzi o zapytania Radnego 
p. D. Topola to poinformował, iż nie możemy współfinansować działalności 
ochotniczych straży pożarnych. Powiat będzie wspierał działania Zarządu 
Powiatowego OSP w Wodzisławiu Śląskim, gdyż mogą występować o granty                 
i istnieje możliwość dofinansowania ich działań specjalnych poprzez 
dofinansowanie gminy na której terenie organizują imprezę. Natomiast jeżeli 
chodzi o zapytanie Radnego p. G. Kamińskiego poinformował, że Powiatowy 
Zarząd Dróg na dzień dzisiejszy nie przewiduje remontu ul. Wolności                           
w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Ad. 11 
Radny p. P. Cybułka – zasugerował, iż kiedyś była mowa o tabletach, bądź 
elektronicznej formie przekazywania informacji radnym, a dzisiaj się okazało, iż 
ta forma która kiedyś nie została przyjęta, a radni na płytach otrzymali materiał 
dotyczący funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego i nikt nie protestował, że nie otrzymał wersji papierowej. 
Dlatego jest to dowód, iż każdy sobie z laptopem, bądź tabletem poradzi. 
 
Radna p. S. Rodak – zaprosiła radnych na 13 października br. na Szwajcarię 
Czyżowicką, gdzie organizowane są Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Wodzisławskiego w biegu na orientację przez Zarząd Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Sparta Czyżowice. 
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Wiceprzewodniczący Rady p. D. Topol – podziękował Skarbnikowi Powiatu, iż 
zgodnie z obietnicą na Komisji Budżetu merytoryczny pracownik udzielił mu 
odpowiedzi, co oznacza zapis pochylnia terenowa przy szkole oraz Naczelnika 
Oświaty – co do migracji uczniów. Ponadto odniósł się do podejmowanej uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi p. H. Rducha, p. S. Ryszki i p. P. Rducha, iż 
posiedzenie Komisji Organizacyjnej było pierwszym spotkaniem wszystkich 
zainteresowanych stron w tej sprawie. Natomiast w odniesieniu do wypowiedzi 
Radnego p. M. Drosio stwierdził, iż każdy na tej sali jako radny jest politykiem                
i do tego czynnym i w związku z tym przypomniał, że to nie jest pierwsza 
uchwała która ma podłoże polityczne ale liczy się duch tej inicjatywy. 
Poinformował, że jest Ślązakiem i się tego nie wstydzi, a w latach kiedy był 
uczniem szkoły podstawowej śląska mowa była uznawana za naganną. Zacytował 
słowa które swego czasu lansował dr Mikołajec z Turzyczki „został młody jamnik 
wrzucony do klatki z owczarkami niemieckimi ale po 15 latach mimo, że jamnik 
był w klatce z owczarkami niemieckimi – pozostał jamnikiem”. Stwierdził, że jest 
po spotkaniu 45 osób z całego kraju i cała siła w różnorodności. Jesteśmy różni 
jednak mamy wspólny mianownik. Dziwi go niepokój, bowiem tereny Powiatu 
Wodzisławskiego w tym Miasta Pszów po krwawych walkach pradziadków                          
i dziadków zostały włączone do Polski. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych: 

� petycją mieszkańców ulicy B. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie 
ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych, 

� pismem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu 
na rok 2013 dofinansowania ww. Oddziału, 

� pismem Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim                      
o wsparcie finansowe Powiatu prac remontowych i modernizacyjnych 
siedziby KPP w Wodzisławiu Śląskim, 

� odpowiedzi na interpelacje Posła RP M. Krząkały dotyczące samorządu 
terytorialnego, 

� informacją o kontroli przeprowadzanej przez Zespół Kontrolny Komisji 
Rewizyjnej w Biurze Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego, 

� zaproszeniem dla radnych Powiatu Wodzisławskiego na imprezę 
weekendową, 

� harmonogramem posiedzeń komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego                         
w miesiącu październiku br. 

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 27 do protokołu. 

 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16.30.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
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