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BRZ.0002.11.2012 
 

Protokół nr XXIV/12  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 25 października 2012 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 25 października 2012 roku  
o godz. 1330. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego  
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na 
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło  
24 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista 
obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz 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 XXIII sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIII 

sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Funkcjonowanie jednostek oświatowych, dla których Powiat jest organem 

prowadzącym i dotującym. 
7. Informacja z działalności Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, 

kultury fizycznej i turystyki. 
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Wodzisławskiego - za okres 2 lat - od czerwca 2010 r. do maja 2012 r.  
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:  

a) rozpatrzenia skargi Pana (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, 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, 

b) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Wodzisławskim na lata 2013-2015, 

c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – 
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 

d) powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Miasta Radlin, 

e) udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udrożnienie ruchu  
w południowej części Subregionu Zachodniego budowa ronda  
w Wodzisławiu Śląskim Etap I, zadanie 4”, 

f) udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu 
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Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego,  

g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011  
z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2012 r. wraz z załącznikami, 

h) 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, 

i) przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy 
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz złożenia 
zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej jednostce.   

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych.  
13. Informacje bieżące.  
14. Zamknięcie obrad XXIV sesji.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala wprowadził autopoprawkę 
do porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt 9 dodatkowego ppkt, 
dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto 
Wodzisław Śląski zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 5003S  
w ciągu ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji 
inwestora.  
 
Inne uwagi ani wnioski nie zostały zgłoszone, zatem Przewodniczący Rady  
p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIII 

sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Funkcjonowanie jednostek oświatowych, dla których Powiat jest organem 

prowadzącym i dotującym. 
7. Informacja z działalności Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, 

kultury fizycznej i turystyki. 
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Wodzisławskiego - za okres 2 lat - od czerwca 2010 r. do maja 2012 r.  
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:  

a) rozpatrzenia skargi Pana (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, 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, 

b) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Wodzisławskim na lata 2013-2015, 

c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – 
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 
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d) powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Miasta Radlin, 

e) udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udrożnienie ruchu  
w południowej części Subregionu Zachodniego budowa ronda  
w Wodzisławiu Śląskim Etap I, zadanie 4”, 

f) udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu 
Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego,  

g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011  
z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2012 r. wraz z załącznikami, 

h) 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, 

i) przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy 
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz złożenia 
zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej jednostce, 

j) powierzenia Gminie Miasto Wodzisław Śląski zadania zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 5003S w ciągu ulicy Radlińskiej  
w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji inwestora. 

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych.  
13. Informacje bieżące.  
14. Zamknięcie obrad XXIV sesji.  

 
Ad. 3  
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz 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 23 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XXIII/12 z obrad XXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
27 września 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXIII sesji, które stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Starosta Powiatu przedstawił także informację na temat przetargów  
i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5         
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 



4 
 

Radny p. Grzegorz Kamiński złożył interpelację w sprawie remontu Zespołu 
Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl., która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Radny p. Piotr Cybułka przedstawił interpelację w sprawie konieczności 
budowy chodnika przy ul. Rogozina w Radlinie, od granicy z Miastem Rybnik do 
ulicy Wypandów. Powiedział, że mieszkańcy Radlina, jak również osiedla 
„Wrębowa” w Rybniku – Niedobczycach, zobowiązali go do przedstawienia 
problemu bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi powiatowej, będącej 
jednocześnie ulicą Rogozina od granicy Rybnika do ulicy Wypandów, gdyż jest 
ono poważnie zagrożone. Ruch na tej drodze, niezależnie od zwiększonego 
natężenia związanego z przebudową ulicy Wodzisławskiej w Rybniku, jest 
wyjątkowo duży. Jeden z chodników od strony Osiedla „Wrębowa” kończy się na 
granicy Rybnika z Powiatem Wodzisławskim, tuż przed ostrym zakrętem, przy 
którym znajduje się niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Odległą w Radlinie. W tej 
złożonej lokalizacji usytuowane jest przejście dla pieszych. Fakt, że nie doszło  
w tym miejscu do tragedii, to zapewne działanie „sił wyższych”. Dodał, że dalszy 
odcinek tej drogi do ul. Wypandów, jest również ciągiem ruchu pieszych  
w kierunku centrum Radlina. W związku z powyższym, zachodzi konieczność 
budowy chodnika. P. Piotr Cybułka powiedział, że wnosi o zapoznanie się  
z lokalizacją przyszłej inwestycji, przygotowanie dokumentacji i ujęcie tego 
przedsięwzięcia w budżecie na rok 2013. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przypomniał Radnemu  
p. Piotrowi Cybułce o pisemnym złożeniu interpelacji na jego ręce. 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny zabierając głos powiedział, że w imieniu Komisji 
Rewizyjnej złożył do Starosty Powiatu p. Tadeusza Skatuły pismo dotyczące 
rozpatrzenia możliwości przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa zlokalizowanej 
na ul. Rynek 11 w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na cele statutowe  
i prowadzenie działalności Starostwa Powiatowego. Dodał, że Komisja Rewizyjna 
zasugerowała, że można byłoby zlokalizować tam inkubator organizacji 
pozarządowych lub zagospodarować na centrum informacji o Powiecie 
Wodzisławskim. Z taką inicjatywą Powiat startował już w projektach unijnych, 
takie inkubatory funkcjonują także w ościennych miastach, jak np. w Żorach czy 
w Rybniku. Radny p. Jarosław Szczęsny powiedział, że w odpowiedzi, którą 
otrzymała Komisja Rewizyjna napisane jest, że został ogłoszony przetarg na 
sprzedaż tej nieruchomości. Zwrócił się do Starosty Powiatu z zapytaniem,  
z czym związany jest ten pośpiech, przecież Powiat dysponuje również innymi 
nieruchomościami Skarbu Państwa, a nie prowadzi się wobec nich takich 
procedur. W piśmie napisane jest także, że samorząd terytorialny może się 
ubiegać o przejęcie mienia Skarbu Państwa na preferencyjnych warunkach, lecz 
za zgodą wojewody. Zaapelował o ponowne rozważenie tej decyzji i zapytał czy 
jest możliwość wstrzymania procedury przetargowej na tym etapie. 
 
Ad. 6 

� Informacja na temat funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których 
Powiat jest organem prowadzącym i dotującym, stanowiąca załącznik  

nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Informacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną 
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
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Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta Glenc przedstawiła prezentację 
multimedialną na temat funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których 
Powiat jest organem prowadzącym i dotującym. Informacja na temat wyników  
z egzaminu maturalnego oraz z przygotowania zawodowego stanowi załącznik 
nr 7 do protokołu. 
 
Głos zabrali: 
 
W imieniu dyrektorów jednostek oświatowych głos zabrał Dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl. p. Roman 
Owczarczyk. Powiedział, że jest dobrą i wieloletnią tradycją to, że w Powiecie 
Wodzisławskim corocznie odbywają się sesje poświęcone oświacie. Wynika to 
zapewne m.in. z tego, iż władze samorządowe doskonale rozumieją wagę  
i znaczenie rozwoju oświaty dla właściwego funkcjonowania społeczności 
lokalnej. Podziękował za zaproszenie wszystkich dyrektorów placówek 
oświatowych na sesję Rady Powiatu oraz możliwość zabrania głosu. Dodał, że 
szkoły Powiatu Wodzisławskiego mają różną specyfikę, każda z nich przez lata 
wypracowała sobie swój własny, niepowtarzalny, oryginalny klimat i wizerunek. 
Pomimo tego, że są inne, mają wspólną cechę – na miarę swoich sił i możliwości 
starają się dobrze uczyć i wychowywać. W ostatnich lata przyniosło to wymierne 
efekty – osiągane są dobre wyniki kształcenia - zarówno w zakresie egzaminu 
maturalnego, jak i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wynika to 
również z polityki oświatowej prowadzonej przez samorząd powiatowy. Dyrektor 
ZSE p. Roman Owczarczyk powiedział, że szkoły odczuwają wsparcie  
i przychylność Powiatu oraz duże zrozumienie dla pracy nauczycieli i potrzeb 
szkół. Kadra pedagogiczna stara się dzięki temu jak najlepiej wykorzystywać 
potencjał młodzieży. Dowodów na to jest aż nadto – sukcesy uczniów w różnych 
zawodach, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, 
zawodowych. Sprzyja to budowaniu wizerunku oświaty przyjaznej i nastawionej 
na ucznia, jego rozwój oraz na kreowanie wizerunku powiatu wodzisławskiego, co 
potwierdzają opinie przedstawicieli szkół, firm, instytucji z całej Polski, z którymi 
szkoły utrzymują kontakty. Wszystkie placówki otwierają się na zewnątrz. 
Korzystają ze środków zewnętrznych, realizując często i z dużym wysiłkiem 
wymagające programy unijne, z których korzysta młodzież. Zaznaczył, że są też 
inne wyzwania, którym szkoły powiatu wodzisławskiego będą musiały sprostać. 
Przede wszystkim spadająca liczba uczniów, ze wszystkimi tego konsekwencjami, 
także kadrowymi oraz wdrażanie czwartego etapu reformy w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Szkoły ponadgimnazjalne w zakresie realizacji podstawy 
kształcenia ogólnego w zasadzie kończą kształcenie gimnazjalne, a wybrane 
przez uczniów przedmioty będą realizowane na poziomie rozszerzonym. 
Rewolucją także będą zmiany w organizacji kształcenia w szkołach zawodowych, 
gdzie zamiast końcowego egzaminu zawodowego, uczniowie będą zdawali  
w trakcie nauki zewnętrzne praktyczne i teoretyczne egzaminy  
w wyodrębnionych dla zawodu kwalifikacjach. Dodatkowym wyzwaniem jest 
obowiązek skonstruowania przez szkołę narzędzi umożliwiających realizację 
określonej w rozporządzeniu podstawy programowej, czyli opracowanie własnych 
nowych programów nauczania, wymagań edukacyjnych. Dodał, że trzeba także 
przekonać społeczność szkolną do tej zmiany oraz przezwyciężyć poważne 
bariery organizacyjne i bazowe. Dyrektorzy nie są pewni, czy w tych warunkach 
szkoły bez dalszego życzliwego wsparcia organu prowadzącego, będą w stanie 
utrzymać pożądaną i wysoką jakość kształcenia. Przy zaangażowaniu 
doświadczonej kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli ta reforma też zostanie 
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wdrożona. Jednak w sytuacji, gdy tak poważna zmiana systemowa odbywa się  
w trudnych warunkach finansowych szkół, przy wyraźnym niżu demograficznym  
i wynikających z tego konsekwencjach dla środowiska oświatowego, wydaje się 
to wymagać szczególnego wysiłku ze strony wszystkich. Dyrektor ZSE p. Roman 
Owczarczyk powiedział, że chciałby, aby w nadchodzącym trudnym okresie, 
oświata miała dla samorządu powiatowego co najmniej taki priorytet  
i zrozumienie jak do tej pory, a dyrektorzy, tak jak i do tej pory – nieustające 
wsparcie i pomoc. Na ręce Pana Starosty i całego Zarządu Powiatu złożył 
serdeczne podziękowania za dobrą współpracę i zrozumienie potrzeb oświaty. 
Podziękował także wydziałom i służbom Starostwa Powiatowego,  
a w szczególności Wydziałowi Oświaty za dobrą współpracę w realizacji zadań 
oświatowych. 
 
Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Wodzisławiu Śl. p. Maria Tkocz zabierając głos powiedziała, że Związek 
Nauczycielstwa Polskiego to związek zawodowy nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi, a także pozostałych pracowników oświaty. ZNP z siedzibą 
w Wodzisławiu Śl. obejmuje swoim działaniem tereny sześciu gmin Powiatu 
Wodzisławskiego: Wodzisław Śl., Radlin, Rydułtowy, Marklowice, Pszów i szkoły 
ponadgimnazjalne. Dodała, że od jakiegoś czasu trwa bezprecedensowy atak na 
Kartę praw i obowiązków nauczyciela. Zrozumiałym jest, że dyskusja nad Kartą 
musi być, bo zmieniają się realia i ZNP się od tej dyskusji nie odżegnuje. Jednak 
funkcjonuje wiele mitów na jej temat, które nie mają nic wspólnego  
z rzeczywistością. Jednym z nich jest to, że Karta utrudnia zwalnianie 
nauczycieli, którzy wykonują źle swoją pracę. Jest to nieprawdą, ponieważ Karta 
umożliwia dyrektorowi zwolnienie takiego nauczyciela. Kolejnym mitem jest ten 
o godzinach pracy nauczycieli. W Karcie jest zapisany 40 godzinny tydzień pracy. 
O godzinach pracy nauczyciela będzie można rozmawiać dopiero tedy, kiedy 
Instytut Badań Edukacyjnych zakończy badanie ich pracy, które w tej chwili trwa. 
Wokół pensji nauczycielskich także narosło mnóstwo mitów. Z raportu Komisji 
Europejskiej wynika, że pensje wraz z dodatkami nauczycieli i dyrektorów szkół  
w Europie na przełomie lat 2011/2012 wcale nie należą do grupy najwyższych w 
Europie. Poza Polską znajduje się tylko sześć państw europejskich. W reszcie 
Europy pensje nauczycieli kształtują się o wiele wyżej. Prezes ZNP p. Maria Tkocz 
powiedziała, że wynagrodzenia wydawałoby się wzrosły, ale jeśli przeliczy się te 
podwyżki na realną siłę nabywczą pieniądza, to przy dzisiejszej inflacji tych 
pieniędzy jest mniej. Związek zawodowy jak ustawa wskazuje, jest organizacją 
powołaną do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych 
ludzi pracy, a nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty to także ludzie pracy. To 
związek zawodowy ma bronić godności, praw, interesów materialnych  
i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych pracowników, a niektóre 
jego postulaty, argumenty czy działania są odbierane jako coś niepotrzebnego 
czy nie na miejscu. Dodała także, że związek zawodowy ma prawo opiniowania 
założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniem związków 
zawodowych. Jeśli nie zostanie zasięgnięta opinia ZNP, często nadzór wojewody 
neguje takie uchwały. Pani Maria Tkocz powiedziała, że radni reprezentują swoich 
wyborców i powinni o nich pamiętać. Ich wyborcami są także pracownicy 
administracji i obsługi placówek oświatowych. Bardzo często pracownik, który 
sprząta w szkole dostaje mniej wynagrodzenia niż wynosi dieta radnego. Dlatego 
co roku ZNP zwraca się z prośbą do Starosty Wodzisławskiego o to, aby  
w projekcie budżetu uwzględnić także pensje pracowników administracji  
i obsługi. Nie chodzi nawet o podwyżki, jedynie o uwzględnienie waloryzacji  
o stopień inflacji. Na zakończenie Prezes ZNP p. Maria Tkocz powiedziała, że 
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Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz drugi w ciągu 10 lat przygotował 
dokument o nazwie „Pakt dla edukacji”, w którym proponuje konkretne 
rozwiązania i propozycje, jak powinna wyglądać edukacja. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że wszystkie 
projekty uchwał, które są przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, przynajmniej od czasu, jak przewodzi tej Radzie, są 
konsultowane ze związkami zawodowymi i nie widzi powodów, dla których 
miałoby tak nie być. Dodał także, że zgodnie z ustawą o samorządzie 
powiatowym radny jest zobowiązany kierować się dobrem społeczności 
powiatowej i nie jest związany instrukcjami wyborców. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. p. Anna 
Białek zabierając głos powiedziała, że jest dyrektorem szkoły, która ciągle 
próbuje coś nowego stworzyć. Jedną z takich nowości jest liceum plastyczne, 
gdzie uczęszcza 54 uczniów, którym oferowane są dwie specjalności: techniki 
graficzne oraz reklama wizualna. Podziękowała radnym, że rozumieją potrzeby 
wychodzące naprzeciw zjawiskom demograficznym.  
 
Głos zabrała młodzież szkolna: 
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Piotr Sobota zapewnił Wysoką 
Radę, że starania, które podejmuje dla dobra szkoły są zauważalne i doceniane 
przez uczniów. W imieniu wszystkich uczniów podziękował za pomoc dla szkoły. 
 
Uczennica Liceum Plastycznego Natalia Musioł powiedziała, że liceum 
plastyczne jest dla wielu młodych ludzi życiową szansą, ponieważ mogą rozwijać 
swoje talenty i umiejętności. W imieniu wszystkim uczniów podziękowała za 
wsparcie, które Rada okazuje oraz za mądrość w podejmowaniu decyzji. 
 
Radny p. Grzegorz Kamiński zabrał głos reprezentując Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu, której jest członkiem, a która od roku stara się o podwyższenie 
dodatków m.in. za wychowawstwo. Powiedział, że pojawiła się koncepcja 
procentowego rozwiązania kwestii dodatków dla nauczycieli. Dodał, że temat ten 
będzie omawiany na jednym z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
w przyszłym roku. Cel, jaki temu przyświeca to m.in. fakt, aby uniknąć 
wypłacania coraz większych kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego. 
 
Radna p. Teresa Glenc zwróciła się do Starosty Powiatu o udzielenie informacji 
na temat płac pracowników administracji placówek oświatowych, dla których 
Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym, prosząc o podanie terminu 
ostatniej podwyżki oraz planowanej w najbliższym czasie. 
 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że odpowiedź  
w formie pisemnej zostanie udzielona w terminie 14 dni zgodnie ze Statutem. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła Informację na temat funkcjonowania 
jednostek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym  
i dotującym. 
 
Ad. 7 
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� Informacja z działalności Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, 
kultury fizycznej i turystyki, stanowiąca załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Informacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną 
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu p. Lucyna Wojtas 
przedstawiła prezentację multimedialną na temat działalności Powiatu 
Wodzisławskiego w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła Informację z działalności Powiatu 
Wodzisławskiego w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. 
 
Ad. 8 

� Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Wodzisławskiego za okres 2 lat – od czerwca 2010 r. do maja 2012 r., 
stanowiąca załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala odczytał pismo 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o udzieleniu przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Parafii Rzymsko – Katolickiej  
p.w. Narodzenia NMP w Pszowie dotacji w wysokości 100 000, 00 zł, 
przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Pszów, Bazylika Mniejsza 
Narodzenia NMP – baldachim ołtarza głównego (XVII w.): prace konserwatorskie 
– I etap”. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższe Sprawozdanie. 
 
Ad. 9 a) 

� 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 21 sierpnia 2012 roku na działalność Starosty 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz 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 21 sierpnia 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego.                   
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr XXIV/251/2012 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 21 sierpnia 2012 
roku na działalność Starosty Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż w dniu 
dzisiejszym otrzymał kolejne pismo od p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) dotyczące błędów  
w postanowieniach wydanych przez Starostę Wodzisławskiego. Przewodniczący 
Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala odczytał pismo, które stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. Poinformował ponadto, iż pismo to zostanie przekazane Staroście 
Wodzisławskiemu. 
 
Ad. 9 b) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu 
udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIV/252/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 9 c) 

� Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012 - 2015, 
stanowiący załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012 – 2015. W głosowaniu udział 
wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIV/253/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
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Wodzisławskim na lata 2012 – 2015 została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 9 d) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 
zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 
Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, stanowiący 
załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30. W głosowaniu udział wzięło  
19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIV/254/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – 
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 9 e) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Radlin, stanowiący załącznik nr 19 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 
Budżetu oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Radlin. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 19 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów 
przeciwnych.  
Uchwała Nr XXIV/255/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Radlin została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 9 f) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław 
Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udrożnienie ruchu  
w południowej części Subregionu Zachodniego budowa ronda  
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w Wodzisławiu Śląskim Etap I, zadanie 4”, stanowiący załącznik nr 21 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że cała sprawa, której dotyczy ten projekt 
uchwały jest niejasna, informacje są nie do końca przejrzyste i pełne. Naganne 
jest to, że podejmuje się uchwałę w momencie, kiedy inwestycja jest już 
realizowana. Z jednej strony mówi się, że inwestycja w całości pochodzi  
z funduszy zewnętrznych, z drugiej, że jest to zadanie miejskie przy drodze 
powiatowej. Dodał, że w tej kwestii jest zbyt wiele niejasności i nie jest 
przekonany, że budowa ronda w tym miejscu jest konieczna. 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny zapytał, dlaczego w mediach funkcjonuje 
informacja dotycząca tego, że będzie budowane rondo, gdzie inwestorem jest 
Miasto Wodzisław, Śl., jeżeli rondo jest budowane przy ul. Radlińskiej, która jest 
drogą powiatową, a więc nadrzędną. Zapytał także, czy władze Miasta 
Wodzisławia Śl. zostały zaproszone na sesję oraz czy na etapie podejmowania 
decyzji przez Miasto Wodzisław Śl. uzyskało ono odpowiednią zgodę, że będzie 
wykonywało inwestycję na mieniu Powiatu Wodzisławskiego. Dodał, że  
w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, że 1 października 2012 roku 
Miasto Wodzisław Śl. zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji 
przez Powiat w wysokości 500 000 zł. Radny p. Jarosław Szczęsny zapytał, czy 
na etapie określenia wkładu własnego Miasto Wodzisław Śl. brało pod uwagę to, 
że będzie w nim udział środków z budżetu Powiatu i co się stanie, jeżeli Powiat 
nie wyrazi zgody na dofinansowanie. Skąd wtedy Miasto będzie miało  
500 000 tys. zł. 
 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala powiedział, że nie zapraszał 
przedstawicieli Miasta Wodzisław Śl., gdyż w tym konkretnym przypadku jest to 
inicjatywa Zarządu Powiatu i na wszystkiego pytania w tej sprawie Zarząd jest 
władny odpowiedzieć. Dodał, że jeśli chodzi o punkt dodany jako autopoprawka 
do porządku obrad sesji, nie był w stanie zaprosić przedstawicieli Miasta, 
ponieważ było na to już za późno. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiadając na pytanie Radnego  
p. Jarosława Szczęsnego powiedział, że jeżeli którykolwiek z włodarzy gmin 
zwraca się do Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe inwestycji, to nikt ich nie 
pyta, czy mają resztę środków na całość inwestycji, bo jest to sprawa gminy. 
Przebudowa skrzyżowania na ulicy Matuszczyka i Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. 
jest kolejnym etapem wielkiej inwestycji, na którą Miasto posiada zezwolenie. 
Powiatu nie interesuje to, dlaczego Miasto chce budować rondo. Dodał, że w tym 
roku w czerwcu Miasto Wodzisław Śl. wystąpiło do Zarządu Powiatu  
z zapytaniem, czy Powiat jest w stanie wesprzeć tę inwestycję. Zarząd udzielił 
odpowiedzi, że przeanalizuje sytuację, jest skłonny takiej pomocy udzielić, ale 
czeka na konkrety. 1 października Prezydent Miasta złożył konkretny wniosek do 
Zarządu, którego finałem jest projekt powyższej uchwały. 30 września był 
ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „Schetynówka”). Miasto miało i ma 
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do tej pory tylko deklarację Zarządu, która nie jest przyznaniem dotacji, póki 
takiej woli nie wyrażą także radni powiatowi. Starosta Powiatu p. Tadeusz 
Skatuła powiedział, że kiedy Miasto złożyło wniosek, zorientowało się, że przy 
rozpatrywaniu formalnej jego strony, ktoś może zarzucić, że brakuje zgody na 
realizację inwestycji na terenie częściowo należącym do Powiatu, bo przepisy 
mówią, że na skrzyżowaniu gdzie stykają się dwie lub trzy drogi różnych 
kategorii, to zarządcą skrzyżowania jest właściciel drogi wyższej rangi. Tak się 
składa, że w tym przypadku droga powiatowa krzyżuje się z miejską. Przy 
rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie może to być zarzucone, o ile już tak 
się nie stało. W związku z tym, w ostatniej chwili władze Miasta Wodzisławia Śl. 
zwróciły się z prośbą o to, aby na czas realizowania tej inwestycji, Powiat 
pozwolił im być zarządcą skrzyżowania. Prezydent na pewno się liczy z tym, że 
jeżeli nie dostanie dofinansowania zewnętrznego, Miasto na pewno nie przerwie 
tej inwestycji i z własnych środków będzie musiało pokryć wszystkie jej koszty, 
które wynoszą 1 mln 500 tys. zł. Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła 
zaapelował, aby przychylić się do tego projektu uchwały, ponieważ to nie jest 
pierwszy raz, kiedy Powiat uczestniczy w innych wspólnych inwestycjach  
z różnymi gminami powiatowym. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że Prezydent 
Miasta Wodzisławia Śl. powinien z własnej inicjatywy pojawić się na sesji Rady 
Powiatu, bez zaproszenia i poprosić Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław 
Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udrożnienie ruchu w 
południowej części Subregionu Zachodniego budowa ronda w Wodzisławiu 
Śląskim Etap I, zadanie 4”. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 18 radnych, 3 głosy wstrzymujące się, bez głosów 
przeciwnych. 
Uchwała Nr XXIV/256/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udrożnienie ruchu  
w południowej części Subregionu Zachodniego budowa ronda  
w Wodzisławiu Śląskim Etap I, zadanie 4” została podjęta. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 9 g) 

� 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 nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego 
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Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu 
udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIV/257/2012 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 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad. 9 h) 

� 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 25 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz 
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz 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  
21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIV/258/2012 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 26 do protokołu. 
 
Ad. 9 i) 

� 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 27 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz 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. Mariusz Rakowski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił 
autopoprawki do powyższego projektu uchwały, które brzmią następująco: 
 

1) „Ujęcie zadania pn. Program „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli” 
Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez 
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. W związku 
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z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 
1 539 787,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację 
przedsięwzięcia, w tym: 

a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 22 741,00 zł, 
b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 919 217,00 zł, 
c. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 597 829,00 zł. 

2) Ujęcie zadania pn. "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 
Zachodniego”- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie 
ekonomii społecznej” realizowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju 
Powiatu w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do 
ww. uchwały wykazuje się kwotę 265 535,00 zł tytułem łącznych nakładów 
finansowych na realizacje przedsięwzięcia, z tego łączne nakłady 
finansowe na wydatki bieżące wynoszą 252 935,00 zł, w tym: 

a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 25 280,00 zł, 
b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 85 555,00 zł, 
c. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 89 140,00 zł, 
d. limit wydatków na 2015 rok wyniesie 52 960,00 zł, 
e. a łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 

12 600,00 zł, które stanowią limit wydatków na 2012 rok. 
3) Ujęcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania 

publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi  
w granicach administracyjnych Miasta Radlin. W związku z powyższym 
w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 1 007 500,00 zł 
tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, 
w tym: 

a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 47 500,00 zł, 
b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 340 000,00 zł, 
c. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 340 000,00 zł, 
d. limit wydatków na 2015 rok wyniesie 280 000,00 zł.” 

 
Radny p. Piotr Cybułka zapytał, czy w projekcie uchwały nie powinna znaleźć 
się także ta kwota, o której była mowa w poprzednim projekcie uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że nie, z uwagi na fakt, 
iż jest to zadanie roczne, natomiast powyższy projekt uchwały mówi  
o wieloletniej prognozie finansowej, a dotacja będzie udzielona w roku 2013. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały wraz z autopoprawkami 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 21 radnych. Za przyjęciem głosowało  
21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIV/259/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011  
z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012 – 2022 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad. 9 j) 

� Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i wydania zaleceń  
z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 
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Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana 
Pawła II w Gorzycach oraz złożenia zawiadomienia o ujawnionych 
okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w kontrolowanej jednostce, stanowiący załącznik nr 29 do 
protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję 
Rewizyjną. 
 
 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Radny p. Piotr Cybułka zwracając się do Starosty Powiatu p. Tadeusza Skatuły 
zapytał, kto z członków Zarządu jest odpowiedzialny za Dom Pomocy Społecznej. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że odpowiedzialnym jest 
p. Zbigniew Seemann. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II  
w Gorzycach p. Ryszard Paweł Nawrocki wygłosił oświadczenie, które 
stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i wydania zaleceń  
z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego 
kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz 
złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej jednostce.  
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych,  
1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy 
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz złożenia 
zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej jednostce 
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ad. 9 k) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Wodzisław Śląski 
zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 5003S w ciągu ulicy 
Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji inwestora, 
stanowiący załącznik nr 32 do protokołu.  

 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny zapytał, na jakiej podstawie prawnej inwestor, 
którym jest Miasto Wodzisław Śl. prowadzi obecnie roboty związane z budową 
ronda na ulicy Radlińskiej, jeżeli nie została podjęta jeszcze uchwała Rady 
Powiatu i czy ma prawo wykonywać roboty bez tej uchwały. 
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Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że obecnie realizacja 
całej inwestycji odbywa się w oparciu o pozwolenie, które zostało wydane na 
podstawie „specustawy”. Dodał, że jest różnica pomiędzy realizacją zadania  
a zabieganiem o środki zewnętrzne. 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny zapytał, jaki więc cel obecnie ma podejmowanie 
tej uchwały. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że celem tej uchwały jest 
to, aby nikt nie zarzucił Miastu Wodzisław Śl. tego, że prawnie zarządcą drogi 
jest Powiat, a Miasto wykonuje na niej prace. 
Radny p. Jarosław Szczęsny zapytał, dlaczego Prezydent Miasta Wodzisławia 
Śl. dopiero teraz złożył taki wniosek, kiedy inwestycja jest już realizowana. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że należy z tym pytaniem 
zwrócić się do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Wodzisław Śląski zadania 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 5003S w ciągu ulicy Radlińskiej  
w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji inwestora. W głosowaniu 
udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, 1 głos przeciwny, 
3 wstrzymujące się. 
Uchwała Nr XXIV/261/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Wodzisław Śląski zadania zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 5003S w ciągu ulicy Radlińskiej  
w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji inwestora została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Ad. 10 

� Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. p. Marek Bernais 
przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych 
Powiatu Wodzisławskiego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 
członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu oraz innych 
osób wymienionych w ustawie o samorządzie powiatowym, zobowiązanych do 
składania tego oświadczenia. Powiedział, że na 26 oświadczeń majątkowych, 
nieprawidłowości stwierdzono w 4 oświadczeniach radnych i w 4 u pozostałych 
osób. Błędy polegały m.in. na niewypełnieniu wszystkich punktów druku 
oświadczenia majątkowego, rozbieżności we wpisanych dochodach w porównaniu 
z dochodami wykazanymi w PIT, nie wykazaniu dochodów ze wszystkich źródeł, 
nie wykazaniu wszystkich składników mienia ruchomego, głównie samochodów. 
Dodał, że Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. odnotował znaczny wzrost wpływów 
podatkowych, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, ale i od 
osób fizycznych. Jeśli chodzi o przekazywanie przez podatników 1% na rzecz 
organizacji pożytku publicznego zostały w tym roku przekazane prawie 2 mln zł, 
tj. o prawie 250 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym, z czego tylko 65 tys. zł na 
rzecz organizacji z terenu Powiatu Wodzisławskiego. Naczelnik Urzędu 
Skarbowego p. Marek Bernais dodał także, że coraz większa liczba podatników 
rozlicza swoje dochody drogą elektroniczną - poprzez e-urząd. Jeśli chodzi  
o nadchodzące zmiany powiedział, że ma zniknąć ulga internetowa, ma zostać 
ograniczona ulga z tytułu posiadanych dzieci oraz ograniczona możliwość 
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skorzystania z ryczałtowej 50% stawki kosztów uzyskania przychodu dla tych, 
którzy osiągają dochody powyżej 85 tys. zł. Rozważa się także możliwość 
zmniejszenia limitu obligującego do instalacji kas fiskalnych – jest to w tej chwili 
40 tys. zł dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ma być 
ograniczone do 20 tys. zł.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Roman Juzek przedstawił: 

− pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie 
oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty, 
stanowiące załącznik nr 34 do protokołu, 

− pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie 
oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Wodzisławskiego stanowiące 
załącznik nr 35 do protokołu, 

− pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie 
oświadczeń majątkowych Starosty Powiatu Wodzisławskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiące załącznik 
nr 36 do protokołu. 

 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił informację z analizy 
oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób 
wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, członków Zarządu 
Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Informacja ta 
stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przedstawił informację na 
temat oświadczeń majątkowych radnych Powiatu. Informacja ta stanowi 
załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
sprawuje pieczę nad oświadczeniami majątkowymi radnych wszystkich kadencji, 
a ponieważ jest już możliwość zniszczenia tych dokumentów zgodnie  
z przepisami, taka procedura została podjęta i za zgodą pana Starosty  
w przyszłym roku oświadczenia te zostaną zniszczone przez pracowników 
Starostwa Powiatowego. 
 
Ad. 11 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła odpowiadając na pytanie Radnego p. Jarosława 
Szczęsnego dotyczące nieruchomości w Wodzisławiu Śl. na ul. Rynek 11 
powiedział, że jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej jest zobligowany do właściwego gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, co wynika z zapisu art. 12 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Dodał, że odpowiedź na pytanie Pana Radnego została 
zawarta w piśmie, które stanowiło odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej i na 
jej posiedzenie zostało ono dostarczone. W piśmie była zawarta cała historia tej 
nieruchomości, m.in. to, że Miasto Wodzisław Śl. występowało do Wojewody 
Śląskiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości, że 
poprzedni starosta również popierał ten wniosek, ale mimo to Wojewoda  
16 listopada 2010 roku decyzją odmówił Gminie przekazania nieruchomości  
w trybie powołanym we wniosku. Dodał, że jednostkom samorządu 
terytorialnego przysługuje prawo nabywania mienia Skarbu Państwa na 
preferencyjnych warunkach, lecz za zgodą wojewody. Stanowisko Wojewody 
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Śląskiego jest aktualnie jednoznaczne. Mienie Skarbu Państwa, szczególnie to, 
które kumuluje koszty, należy zbywać za cenę rynkową. Obecnie zakończona 
została procedura przygotowania ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie 
nieruchomości (cena wywoławcza - 1.364.679,00 zł). Przetarg odbędzie się dnia 
30 listopada 2012 roku, w którym Powiat Wodzisławski może wziąć udział. 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła zaznaczył, że nie ma powodów ani 
możliwości, aby ten przetarg unieważnić. Zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych ustawa zawiera zamknięty katalog, który mówi o przyczynach 
umożliwiających unieważnienie postępowania przetargowego. Z drugiej strony, 
kto miałby ponosić koszty związane z utrzymaniem tego obiektu. Powiatu nie 
stać nawet na drobniejsze inwestycje. Na koszty osobowe związane z realizacją 
zadań z administracji rządowej i Skarbu Państwa Powiat wydaje 2 mln zł, które 
są bez pokrycia. Wojewoda nie da pieniędzy na utrzymywanie czegoś, co 
generuje straty. Jeśli przetarg zakończy się przynajmniej tą wyceną, to 25% ze 
sprzedanej nieruchomości otrzymuje Powiat. 
 
Ad. 12 
Radny p. Jarosław Szczęsny w imieniu Komisji Rewizyjnej złożył wniosek do 
Zarządu Powiatu w kwestii podjęcia działań, aby procedury przetargowe  
w jednostkach podległych były przejęte i przeprowadzane przez Biuro Zamówień 
Publicznych Starostwa Powiatowego, a w tych placówkach, które mają takie 
komórki lub które nie zostaną przejęte przez Biuro Zamówień Publicznych, aby  
w komisjach przetargowych brał udział pracownik tego Biura, aby uniknąć 
sytuacji, jaka miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła powiedział, że takie działania już są 
realizowane. 
 
Ad. 13 
Radny p. Grzegorz Kamiński poinformował, że Starosta Powiatu p. Tadeusz 
Skatuła objął honorowy patronat nad akcją „Szlachetna PACZKA”. Dodał, że jest 
on wolontariuszem i zaproponował, aby radni ufundowali na Święta Bożego 
Narodzenia jedną paczkę dla rodziny, którą dotknęła tragedia rodzinna lub która 
nie ma środków do życia, a która jest w bazie danych. Zaproponował także 
radnym przyłączenie się do akcji zbierania nakrętek po plastikowych butelkach. 
Ich sprzedaż ma pomóc p. Tomaszowi Polnikowi w sfinansowaniu rehabilitacji po 
przebytym wypadku drogowym. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych: 

− ze sprawozdaniem Członka Zarządu Powiatu p. Zbigniewa Seemanna  
z udziału w delegacji Powiatu Wodzisławskiego w konferencji projektowej 
w Powiecie Recklinghausen, stanowiącym załącznik nr 39 do protokołu, 

− pismami, do których załącznikami są uchwały w sprawie stanowiska 
dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego następujących gmin: 

• Miasta Pszów, 
• Miasta Jastrzębie – Zdrój, 
• Gminy Nędza, 
• Miasta Wodzisław Śląski, 

− z korespondencją pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim p. Bożeną Capek 
a Polskim Towarzystwem Kulturalnym – Młodzieżowym Ośrodkiem „Flota 
Młodych – Port Wodzisław Śląski” w sprawie użyczenia lokalu 
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przeznaczonego na działalność statutową. Poinformował też, że nie 
zamierza być obecny na spotkaniu, które ma na celu zapewnienie siedziby 
Polskiemu Towarzystwu Kulturalno – Młodzieżowemu, ani nie zamierza 
także nikogo na nie delegować, 

− z pismem Wicestarosty Powiatu p. Dariusza Prusa skierowanego do 
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysława Kiecy z prośbą  
o przeprowadzenie kontroli odprowadzania nieczystości ciekłych  
z nieruchomości zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 5022S  
ul. Radlińska oraz ul. Leszka w Wodzisławiu Śl., 

− z odpowiedzią Wicestarosty Powiatu p. Dariusza Prusa na wniosek 
Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl. p. Krzysztofa 
Justyńskiego w sprawie dofinansowania kosztów wykonania niezbędnych 
prac remontowych i modernizacyjnych siedziby Komendy Powiatowej 
Policji w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej 180 b, 

− z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu, 

− z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu listopadzie oraz  
z terminem planowanej sesji listopadowej (29.11.2012) oraz grudniowej 
(21.12.2012). 

 
Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 17.15.  
 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior      Przewodniczący Rady 
 
         /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 


