
BRZ.0002.12.2012 
 

Protokół nr XXV/12  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 29 listopada 2012 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 13.30. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu 
Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy 
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 27 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji 
uczestniczyli zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, iż na sali obrad 
zostały zaprezentowane dwie wystawy fotograficzne: 

− Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych pod tytułem 
„Podpatrzeni” przedstawiającą osoby niepełnosprawne przy pracy 
(otwarcie wystawy miało miejsce 16 listopada br. w Wodzisławskim 
Centrum Kultury), 

− Zespołu Szkół Technicznych dotyczącą osiągnieć młodzieży w zakresie – 
zdobycia I miejsca jako najbardziej usportowiona szkoła w województwie 
śląskim w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych chłopców w latach 2009 – 
2012 (odznaka „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”) oraz 
zajęcia IV miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół 
Ponadgimnazjalnych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 
2011/2012, a także praktyki zawodowej 19 osobowej grupy uczniów                 
w Irlandii Północnej. Ponadto zauważył, iż ZST w roku 2012 realizował 
projekt współpracy międzynarodowej „12 lat razem” Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska. 

 
Komendant Powiatowy PSP p. M. Misura – powiedział, że od 9 listopada br. 
na wyposarzeniu oddziału bojowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej                       
w Wodzisławiu Śląskim jest nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wraz                     
z wyposarzeniem. Nowy samochód został zakupiony dzięki przekazaniu przez 
Powiat Wodzisławski środków finansowych 350.000 zł., a pozostałą cześć 
środków przekazał Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej             
w Katowicach. Łączna wartość sprzętu to 800.000 zł. Dlatego podziękował za 
wsparcie Powiatu Wodzisławskiego i osobiście Starosty Wodzisławskiego. 
 
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. Ochrona środowiska i przyrody: 



a) informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze Województwa Śląskiego, 

b) informacja o realizacji zadań ochrony środowiska i przyrody na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego. 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIV 
sesji.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                        
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

b) wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz na odstąpienie od 
przetargu, 

c) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                 
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego 
za rok obrotowy 2012, 

d) zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia            
29 września 2011  roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania 
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, 

e) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego                                
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, 

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

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9. Wnioski i oświadczenia radnych.  
10. Informacje bieżące.  
11. Zamknięcie obrad XXV 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 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, 1 głos był wstrzymujący, a głosów przeciwnych nie 
odnotowano. 
 
Protokół Nr XXIV/12 z obrad XXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
25 października 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 

a) Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ p. A. Szczygieł 
– przedstawił Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
o stanie środowiska na obszarze Województwa Śląskiego stanowi 



załącznik nr 3 do protokołu. Ponadto poinformował, iż należy w sposób 
skuteczny realizować programy ochrony środowiska w zakresie eliminacji 
niskiej emisji. 
 

Radny p. D. Jakubczyk – zapytał  czy kontakt z wodą na wysokości ujścia rzeki 
Olzy do rzeki Odry jest bezpieczny dla kajakarzy? 
 
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ p. A. Szczygieł – 
stwierdził, iż jest to zagadnienie bardzo dwuznaczne, gdyż wspomniane 
wcześniej wody nie są na tyle czyste, aby można było sporty typu kajakarstwo            
w sposób bezpieczny uprawiać. Nie jest to bowiem woda zgodnie z badaniami 
sanepidu nadająca się do kąpieli. Jednak jeżeli kajakarz nie ma bezpośredniego 
kontaktu z tą wodą to może uprawiać ww. sport. Ponadto wspomniał także, iż 
jakość wód się poprawia, jednak nadal są przekroczenia wskaźników 
biologicznych i wskaźników związanych z przemysłem oraz zanieczyszczeniami 
WWA. 
 
Radny p. S. Małecki – zapytał czy w związku z pogodą jaka była w roku 
bieżącym i znacznym zmniejszeniem poziomu wód, można się spodziewać, iż 
dane z ten rok będą diametralnie różne do roku 2011? 
 
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ p. A. Szczygieł – 
powiedział, że przez kilka miesięcy borykali się ze skargami mieszkańców na 
bardzo intensywne odory z rzek, które są odbiornikami ścieków w związku ze 
zmniejszeniem poziomu wód. Dlatego zasugerował, iż ta sytuacja może mieć 
wpływ na jakość wód. 
 
Radny p. A. Korbica – zwrócił się z prośbą aby radni, pracownicy samorządowi 
dali przykład i zaczęli opalać swoje domy paliwem ekologicznym. Wspomniał 
także, że paliwa ekologiczne znacznie podrożały a powinny być tańsze, bowiem 
tak jest w innych krajach UE. Ponadto zapytał jak można prawnie zobligować 
mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji? 
 
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ p. A. Szczygieł – 
stwierdził, iż kilkanaście lat temu była prowadzona akcja gazyfikacji prawie całej 
Polski, jednak ceny gazu znacznie wzrosły i w chwili obecnej mało osób z niego 
korzysta. Zasugerował, iż są to zadania dla pewnych organów aby niektóre 
zagadnienia zmienić, czyli jest to rola radnych aby apelować występować do 
rządu RP, aby działania związane z dofinasowanie do ekologicznych opałów były 
podejmowane, bowiem zadaniem WIOŚ jest monitorowanie stanu środowiska, 
ale nie może wpływać na zmianę cen na paliwa ekologiczne. Jednak chodzi                   
o politykę państwa w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację to są 
zadania własne gmin. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol – zapytał ile zanieczyszczeń 
pochodzi z za południowej granicy? Ponadto zapytał jak może się odbić na jakości 
powierza sytuacja, iż Powiat Wodzisławski znajduje się pomiędzy Zalewem 
Rybnickim i Zbiornikiem Racibórz Dolny? Poruszył również sprawę niskiej emisji 
na terenie Powiatu ale chodzi także o gęstość zabudowy, dlatego zapytał czy 
WIOŚ analizował możliwość przewietrzania gęsto zaludnionych terenów 
aglomeracji śląskiej? 
 



Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ p. A. Szczygieł – 
powiedział, iż są obawy, iż ze strony Republiki Czeskiej napływa sporo 
zanieczyszczeń i ma to wpływ na jakość powietrza w Powiecie Wodzisławskim. 
Nasze zanieczyszczenia przedostają się na stronę Czeską tylko w sytuacjach 
bezwietrznych. Natomiast jeśli chodzi o zbiorniki wodne, to jest to zagadnienie 
analizowane od miesiąca, gdy pojawiły się wysokie stężenia pyłów w Rybniku. 
Zastanawiamy się czy Zbiornik Rybnicki nie wytwarza bariery dając ciepłe 
powietrze nocą, a wtedy odnotowujemy duże przekroczenia pyłu do 1000 mq³ 
(na godzinę). Powiedział, że średnia ilość zaludnienia na m² w aglomeracji 
śląskiej to od 1000 do 3000 ludzi. W naszym województwie są małe działki przy 
budynkach mieszkalnych, dlatego zanieczyszczenia z niskiej emisji się nakładają. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż na podstawie 
przesłanych materiałów przez WIOŚ oraz dyskusji, a także pozytywnej opinii 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, jeśli 
nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż informacja została przyjęta.  
Wobec braku głosów przeciwnych informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Śląskiego została 
przyjęta. 
 

b) Informacja o realizacji zadań ochrony środowiska i przyrody na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż opinia Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska jest pozytywna.  
Ponadto stwierdził również, iż Komisja ta otrzymała ww. informację w wersji 
papierowej, a pozostali radni na płycie CD. Jednak cześć radnych zgłosiła 
problemy przy otwieraniu płyty CD z nagraną informacją (również tak się stało              
w jego przypadku). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zawnioskował o zmianę porządku 
obrad sesji poprzez zdjęcie z niego pkt 4b. Przystąpił do głosowania ww. 
wniosku. W głosowaniu wzięło udział 27 radnych. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 17 radnych wstrzymało się 
od głosu. Wniosek nie został przyjęty (wymagana była większość bezwzględna 
ustawowego składu rady) i przystąpiono do realizacji pkt 4b. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że radni zapoznali 
się z informacją o realizacji zadań ochrony środowiska i przyrody na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego. Wobec braku głosów w dyskusji przystąpił do 
glosowania. W głosowaniu wzięło udział 27 radnych. Za przyjęciem informacji 
głosowało 16 radnych, 7 radnych było przeciwnych, a 4 radnych wstrzymało się 
od głosu. Informacja została przyjęta. 
 
Ad. 5 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXV sesji, które stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. Ponadto przedstawił także informację na temat przetargów                                
i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
 



Ad. 6        
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
Radna p. T. Glenc – przedstawiła interpelację w sprawie braku toalet na 
Wodzisławskim Dworcu PKS. Ww. interpelacja stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 

Ad. 7 a) 
� Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                     
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 8 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 Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało                                
23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej               
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów 
trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                           
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
oraz na odstąpienie od przetargu, 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 wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                                 
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz na odstąpienie od 
przetargu. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało                                
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXV/263/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz na odstąpienie od 



przetargu została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 

Ad. 7 c) 
� Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                             
w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok obrotowy 2012, 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. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim 
sporządzonego za rok obrotowy 2012. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
Uchwała Nr XXV/264/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                 
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego 
za rok obrotowy 2012 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Ad. 7 d) 
� Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011  roku w sprawie określenia 
zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, 
stanowiący załącznik nr 14 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. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011  roku w sprawie określenia zasad 
zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym. W głosowaniu udział wzięło 26 



radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                           
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXV/265/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
zmiany Uchwały Nr X/125/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
29 września 2011  roku w sprawie określenia zasad zbywania, 
oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Ad. 7 e) 
� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, stanowiący 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz 
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego                      
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2013 rok”. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXV/266/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego                           
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok” została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Ad. 7 f) 
� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 

Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami, stanowiący załącznik    

nr 18 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury                 
i Ochrony Środowiska, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję 
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 27 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXV/267/2012 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 19 do protokołu. 
 
Ad. 8 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 9 
Radny p. m. Lorek – podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP                         
w Wodzisławiu Śląskim za przekazanie starego (w bardzo dobrym stanie 
technicznym) samochodu ratowniczo – gaśniczego do Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krzyżkowicach. Będzie on bowiem służył mieszkańcom, także 
całego Powiatu. 
 
Radna p. K. Smuda – podziękowała Dyrektorowi ZAZ ZUP p. D. Szwagrzakowi 
za zorganizowanie wernisażu fotograficznego osób niepełnosprawnych pt. 
„Podpatrzeni” połączony z pokazem mody najnowszej kolekcji butiku „Modny 
styl” oraz salonu mody „Lazar”. Bowiem była to jedna z niewielu imprez 
odbywających się w Wodzisławiu Śl. na tak wysokim poziomie. Zasugerowała, iż 
należałoby wziąć pod uwagę tę kwestię przy podziale nagród. 
 
Radny p. G. Kamiński – poinformował, iż akcja „Szlachetna Paczka” to 
ogólnopolska akcja świątecznej pomocy i radni Powiatu Wodzisławskiego na ten 
cel zebrali kwotę 1190 zł. W imieniu radnych wybierze jedną z rodzin na stronie 
internetowej ww. akcji i przeznaczy zebraną kwotę na paczkę dla tej rodziny. 
 
Radny p. I. Serwotka – stwierdził, że z jednej strony trudno mu mówić o tej 
sprawie – relacja w „Nowinach” o tym się pojawiła, a z drugiej strony łatwo mu              
o tym mówić, gdyż czuje się niewinny. Powiedział, że w lipcu br. poinformował             
o sprawie Starostę Powiatu jak również Przewodniczącego Rady Powiatu. Dlatego 
jako wieloletni samorządowiec oświadczył, iż jeżeli wystąpi jakakolwiek zmiana w 
toczącym się procesie, to niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Radę Powiatu 
Wodzisławskiego za pośrednictwem Przewodniczącego. Zasugerował, także, iż 
jeżeli radni stwierdzą, że jego obecność w jakiś sposób obniża rangę Rady 
Powiatu, a ci którzy chcieliby znać więcej szczegółów, to jest do dyspozycji. 
Natomiast jeżeli byłyby sugestie, że jego dalsza praca w Radzie Powiatu 
powoduje, iż radni czują dyskomfort to poprosił o sugestie. Poinformował, że 
czuje się niewinny, a został posądzony o przyjęcie korzyści majątkowej                      
w wysokości 20.000 zł. kwota ta jak twierdzi Prokurator dnia 20.09.2010 roku 
wpłynęła na jego konto. Zasugerował, iż rzadko się zdarza aby korzyść 
majątkowa wpływała na konto bankowe. W terminie ustawowym otrzymał z 
Klubu Odra Wodzisław Śl. PIT – czyli rozliczenie roczne, z którego wynikało, iż 
jest to zaległa część spłaty należności z tytułu jego wynagrodzenia. PIT został 
podpisany przez Marka Zdrachala, który wcześniej złożył doniesienie do 
Prokuratury w sprawie rzekomych nieprawidłowości. Także w ustawowym 
terminie złożył rozliczenie roczne do Urzędu Skarbowego oraz zapłacił z tego 
tytułu podatek i złożył oświadczenie majątkowe radnego powiatu. Stwierdził, 
także, iż sędzia przez miesiąc zastanawiał się jaka jest prawna kwalifikacja 



czynu, bowiem można mieć wątpliwości. Natomiast nie będzie wspominał                     
o relacji prasowej na ten temat, bowiem wielu z nas było świadkami, iż relacja 
prasowa nie zawsze odzwierciedla przebieg stanu faktycznego. Na koniec 
stwierdził, iż ma nadzieję, że w najbliższym czasie zapadnie w jego ocenie 
sprawiedliwy wyrok. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych z: 

� pismem Posła RP p. H. Siedlaczka dotyczącym składanych interpelacji                  
i uzyskanych na nie odpowiedzi, 

� pismem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczącym faktu, iż 
Miasto Wodzisław Śląski zostało zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu 
„Grunt na medal”, 

� pismem Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczącym 
przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości zlokalizowanych                
w rejonie ul. Radlińskiej oraz Leszka w zakresie przestrzegania Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, 

� pismem Wójta Gminy Świerklany dotyczącym poparcia stanowiska 
dotyczącego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, 

� pismem Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącym poparcia 
stanowiska dotyczącego projektu ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, 

� pismem Sekretarza Gminy Kornowac  dotyczącym poparcia stanowiska 
dotyczącego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, 

� pismem Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturalnego dotyczącym 
placówki Młodzieżowego Ośrodka Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski           
z Klubem opieki dziennej nad dziećmi, 

� pismem Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej             
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
dotyczącym odpowiedzi na ww. pismo wystosowanego do Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Katowicach, 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, iż nie będzie 
uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez ww. Towarzystwo, jak 
również nie będzie delegował radnych do takiego uczestnictwa. Uważa 
bowiem, że jest to sprawa wyłącznie Dyrektora PPZOZ. Rozwiązania wymaga 
sprawa bezumownego wynajmowania pomieszczeń zajmowanych przez 
Polskie Towarzystwo Kulturalne. Zaapelował, aby radni chcący uczestniczyć                    
w spotkaniach, uczestniczyli jako mieszkańcy a nie radni. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol – stwierdził, że w piśmie 
Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturalnego są nieprawidłowości, 
bowiem on uczestniczył w tym spotkaniu jako osoba prywatna, a nie 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Powiedział, że nie zgadza się ze 
sformułowaniem użytym w piśmie „jednakże wszyscy obecni wyrazili potrzebę 
dalszego istnienia społecznie użytecznej jaka jest Młodzieżowy Ośrodek Flota 
Młodych – Port Wodzisław Śląski”, bowiem on do tego grona nie należy. 
Stwierdził, ze nie ma prawa mówiącego do kiedy Stowarzyszenie ma działać,              
a w piśmie Dyrektora PPZOZ jest zapis, iż do 30 czerwca 2013 roku ma 
zaprzestać działalności, to tak jakbyśmy ograniczali tę działalność.  



 
Dyrektor PPZOZ p. B. Capek – stwierdziła, że to nie jest tak, iż PPZOZ 
wyznaczył termin ale w piśmie z dnia 24 września 2012 r. to właśnie 
Stowarzyszenie prosiło o odwołanie wypowiedzenia i zawarcie kolejnej umowy 
na czas określony do 30 czerwca 2013 r. Zakład na to przystał określając 
stawki za najem, które uchwaliła Rada Powiatu Wodzisławskiego i dlatego 
taka kwota. 
 
� pismem Wicestarosty Powiatu dotyczącym odpowiedzi na pismo               

p. J. Błatonia ws. błędów w postanowieniach wydanych przez Starostę 
Wodzisławskiego, 

� pismem z Kancelarii Sejmu dotyczącym informacji o wpływie pisma 
Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie wyrażenia poparcia dla starań 
o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego, 

� pismem z Kancelarii  Prezydenta RP dotyczącym informacji o wpływie 
pisma Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie wyrażenia poparcia dla 
starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego, 

� harmonogramem posiedzeń komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego                         
w miesiącu grudniu 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 20 do protokołu. 

 
Ad. 11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16.20.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
           Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 


