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BRZ.0002.13.2012 
 

Protokół nr XXVI/12  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 21 grudnia 2012 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 21 grudnia 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  
27 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Harcerze oraz grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim wraz z Dyrektorem p. Anną Brachmańską – 
Uherek dostarczyła betlejemskie światło pokoju, przekazała je Przewodniczącemu 
Rady i Staroście Powiatu i złożyła radnym życzenia świąteczno – noworoczne. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego p. Bożena 
Rączka wraz z wicedyrektorami podziękowała Radzie Powiatu za podjęcie decyzji 
o rozbudowie i modernizacji PCKU. Złożyła także wszystkim obecnym życzenia 
świąteczno – noworoczne. 
 
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 XXV sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXV 

sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego: 

a) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2013 – 2023, 

b) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 
rok wraz z załącznikami.  

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane  

w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy 
Obywatelskiej 30, 

b) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie przy 
ulicy Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 
23, 

c) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1  
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, 
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d) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, 

e) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 

f) powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 

g) zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

8. Sprawozdania z pracy komisji za 2012 rok i plany pracy komisji na 2013 r.                             
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych.  
11. Informacje bieżące. 
12. Zamknięcie obrad XXVI sesji.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala na podstawie pisma 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu p. Tadeusza Skatuły wprowadził 
autopoprawki do porządku obrad poprzez dodanie do punktu 7 dodatkowych 
punktów, dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał. Pismo to stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
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 XXV sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXV 

sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego: 

a) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2013 – 2023, 

b) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 
rok wraz z załącznikami.  

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane  

w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy 
Obywatelskiej 30, 

b) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie przy 
ulicy Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 
23, 

c) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1  
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład 
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Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, 

d) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, 

e) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 

f) powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej, 

g) zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 

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

i) wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2012 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego, 

j) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
na rzecz Polskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Katowicach. 

8. Sprawozdania z pracy komisji za 2012 rok i plany pracy komisji na 2013 r.                             
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych.  
11. Informacje bieżące.  
12. Zamknięcie obrad XXVI 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 24 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XXV/12 z obrad XXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
29 listopada 2012 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXV 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 wpłynęła interpelacja radnych p. Michała Lorka  
i p. Łukasza Krzystały w sprawie obecnej sytuacji w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie i dalszych planów związanych z tą Placówką. 
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Radny p. Dawid Prochasek zabierając głos powiedział, iż w ostatnim tygodniu 
pojawiły się niepokojące informacje na temat realizacji projektu budowy 
chodnika przy ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku. Dodał, że w ostatnich latach 
bardzo powoli, ale trwał remont nawierzchni i budowa chodnika przy ww. ulicy, 
co prawda ledwie kilkaset metrów, ale jednak inwestycja była kontynuowana.  
W przyszłym roku miał być realizowany projekt na budowę brakującej części 
chodnika, ale w projekcie budżetu inwestycja ta nie została wymieniona, jednak 
użycie słowa „w szczególności” przy wymienianiu planowanych inwestycji można 
rozumieć jako wymienienie głównych, najbardziej kosztownych działań, a projekt 
chodnika na części wiejskiej ulicy nie jest inwestycją bardzo kosztowną. Radny  
p. Dawid Prochasek powiedział, że wątpliwości jednak pozostały i dlatego temat 
ten został wywołany przez niego na grudniowym posiedzeniu Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, na którym dowiedział się, że na dzień 
dzisiejszy nie ma środków przeznaczonych na realizację tego projektu. Dodał, że 
w dniu 20 grudnia br. po rozmowie z Wójtem Gminy Godów uzyskał zapewnienie, 
że Gmina Godów dysponuje środkami i jest gotowa podpisać porozumienie  
z Powiatem Wodzisławskim w sprawie dofinansowania kosztów realizacji tej 
inwestycji. Przypomniał, że ulica Piotrowicka jest drogą powiatową, biegnącą  
w Gołkowicach i Skrbeńsku do czeskich Petrowic. Od momentu wejścia do strefy 
Schengen ulica ta przejęła duży ruch z kierunku Mszany oraz Jastrzębia – Zdroju 
do czeskiej Karwiny, gdzie wielu mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego i Miasta 
Jastrzębie – Zdrój pracuje w czeskich kopalniach, a droga ta stała się jedną  
z popularniejszych tras do Karwiny. W związku z powyższym, Radny p. Dawid 
Prochasek zwrócił się do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z zapytaniem czy 
„jeśli Gmina Godów dofinansuje projekt ulicy Piotrowickiej w 50% to czy Powiat 
Wodzisławski dołoży drugą połowę i zrealizuje ten projekt”. 
 
Radny p. Piotr Cybułka przedstawił interpelacje w sprawie: 

1. likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu, 

2. likwidacji azbestowego pokrycia dachu na budynku przychodni lekarskich, 
położonego w Radlinie, przy ulicy Orkana 10, która stanowi załącznik  
nr 6 do protokołu. 

 
Radny p. Piotr Cybułka zabierając głos powiedział, że nowy przewoźnik - 
Koleje Śląskie nadal są niewydolne. W zastępstwie muszą jeździć autobusy -
drogą, która jeszcze nie została otwarta. To jest tragedia. Powiat Wodzisławski 
jest odcinany od świata i staje się głęboką prowincją. Dodał, że bezpośrednio za 
to odpowiedzialni są ci, którzy sprawują władzę, a więc Platforma Obywatelska, 
której radni powiatowi i Zarząd są także członkami. P. Piotr Cybułka powiedział, 
że chciałby, aby Zarząd Powiatu pomimo tak bardzo dla niego niekomfortowej 
sytuacji i wcześniejszym podejmowaniu inicjatyw, zastanowił się i przedstawił 
Radzie inne sposoby dotarcia do właściwych czynników i podjęcia prób do zmiany 
tej sytuacji. 
Zwracając się do Wicestarosty Powiatu p. Dariusza Prusa powiedział, iż  
w obecnym czasie organizowane są zebrania do Rad Dzielnic Miasta Wodzisław 
Śląski. Zapytał w jakim charakterze p. Wicestarosta bierze w nich udział oraz 
jakie uwagi i sugestie mieszkańcy Miasta kierowali do niego. Zapytał także, czy 
Zarząd podejmie się rozmów z władzami Miasta Wodzisławia Śląskiego na temat 
zmiany przyszłego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Bo nie do wyobrażenia 
jest to, aby nie było komunikacyjnego połączeniu obu szpitali. 
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Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala powiedział, że Wicestarosta nie 
musi odpowiadać na zadane mu pytanie, ponieważ radny ma obowiązek 
utrzymywać łączność ze wspólnotą samorządową. Radny p. Dariusz Prus został 
wybrany z Wodzisławia Śl., więc w zebraniach bierze udział jako radny. 
 
Ad. 6 a) 

� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013 - 2023, stanowiący załącznik nr 7 

do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje stałe Rady 
Powiatu. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił 
autopoprawki do omawianego projektu uchwały. W załączniku nr 2 na stronie 
pierwszej w kolumnie dziesiątej w wierszu pierwszym widnieje kwota 
17 156 613,00 zł, a winno być 16 957 263,00 zł. Jednocześnie zmianom ulegają 
także zapisy w kolumnie dziesiątej, gdzie w wierszu trzecim było 13 911 912,00 
zł, a winno być 13 712 562,00 zł, w wierszu czwartym było 17 156 613,00 zł,  
a winno być 16 957 263,00 zł, w wierszu szóstym było 13 911 912,00 zł, a winno 
być 13 712 562,00 zł, w wierszu siódmym było 17 156 613,00 zł, a winno być 
16 957 263,00 zł. Zmianom ulegają również zapisy na stronie drugiej załącznika 
nr 2 do projektu powyższej uchwały. W kolumnie dziesiątej w wierszu dziesiątym 
było 13 911 912,00 zł, a winno być 13 712 562,00 zł, a także w wierszu 
jedenastym było 5 413 912,00 zł, a winno być 5 214 562,00 zł.  
 
Radni otrzymali wersję z autopoprawką, która stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił także uchwałę  
Nr 4100/III/260/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013 – 2023 wraz z autopoprawką.  
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/268/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 
na lata 2013 – 2023 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 6 b) 

� Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok 
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje stałe Rady 
Powiatu oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła poinformował, że przedłożony pod 
obrady Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2013 rok zawiera następujące plany: 

1. Plan dochodów budżetowych zamykający się kwotą 127 063 908,00 zł. 
2. Plan wydatków budżetowych zamykający się kwotą 134 009 019,00 zł. 
3. Plan przychodów budżetowych zamykający się kwotą 8 480 426,00 zł. 
4. Plan rozchodów budżetowych zamykający się kwotą 1 535 315,00 zł. 
Ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 6 945 111,00 zł 

stanowi deficyt budżetowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, który 
planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym 
kredytów i pożyczek. 
Prognozując stronę dochodową budżetu powiatu na 2013 rok uwzględniono 
planowane wpływy z następujących tytułów: 

1. należnych kwot subwencji ogólnej w wysokości 57 278 328,00 zł, 
2. należnych z budżetu państwa dotacji celowych w wysokości 

15 155 973,00 zł, 
3. dochodów własnych w wysokości 52 665 975,00 zł, 
4. innych środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 1 963 632,00 zł. 
Planowane dochody ujęto w obligatoryjnym podziale na dochody bieżące  
w wysokości 121 917 800,00 zł i majątkowe w wysokości 5 146 108,00 zł. 
Plan wydatków budżetu powiatu uwzględnia wymagany przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa podział kwot wydatków na rodzaje tj. wydatki 
majątkowe oraz bieżące, a w ramach rodzajów na grupy i podgrupy wydatków. 
W planie wydatków na wydatki o charakterze bieżącym zabezpieczono kwotę 
120 304 847,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 
13 704 172,00 zł.  
Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2013 rok zakłada nadwyżkę operacyjną 
w  wysokości 1 612 953,00 zł, i w związku z tym spełnia przesłankę zawartą w 
art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazującą co najmniej zrównoważenie 
wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. 
Ponadto uchwała budżetowa zawiera plany finansowe obejmujące tzw. 
gospodarkę pozabudżetową jak i plany finansowe będące w swej istocie 
uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków budżetowych. 
Projekt budżetu powiatu został opracowany z zachowaniem zasady ostrożnego 
prognozowania dochodów i wydatków budżetowych, co ma swoje uzasadnienie  
w odczuwalnym w sektorze budżetowym kryzysie gospodarczym. Zarówno 
projekt uchwały budżetowej jak i dokumenty towarzyszące przedłożone przez 
Zarząd, zostały przeanalizowane przez skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach i uzyskały pozytywne opinie organu nadzoru 
finansowego.  
Biorąc pod uwagę powyższe, Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła wniósł  
o pozytywne rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej oraz przyjęcie go przez 
Wysoką Radę, w przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 
brzmieniu. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił:  

− uchwałę Nr 4100/III/259/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
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opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie 
uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu, 

− uchwałę Nr 4100/III/261/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2013 rok Powiatu Wodzisławskiego, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Michał Lorek przedstawił opinię Komisji 
Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącą projektu budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2013 rok, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz  
z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 
25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/269/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum 
Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy 
Obywatelskiej 30, stanowiący załącznik nr 16 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz przez Komisję Organizacyjną. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum 
Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 
30. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane  
w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 
30 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła 
Policealna w Radlinie przy ulicy Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy 
Orkana 23, stanowiący załącznik nr 18 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz przez Komisję Organizacyjną. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna 
w Radlinie przy ulicy Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23.  
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/271/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie przy 
ulicy Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 7 c) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła 
Policealna Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, stanowiący załącznik nr 20 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz przez Komisję Organizacyjną. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna 
Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Szkolnej 1. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało  
23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/272/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu 
Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Szkolnej 1 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 
 
Ad. 7 d) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 22 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
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Głos w dyskusji zabrali: 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny zapytał, jaki efekt ekonomiczny będą miały 
podjęte za chwilę uchwały w sprawie powierzenia poszczególnym gminom zadań 
publicznych zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania chodników 
oraz zieleni przydrożnej. 
 
Zastępca Dyrektora PZD p. Józef Żywina powiedział, że Powiatowy Zarząd 
Dróg i Zarząd Powiatu udziela tym trzem gminom dotacji. Patrząc z tego punktu 
widzenia, budżet PZD zostanie zmniejszony o te kwoty, które są zapisane  
w projektach uchwał. Wiele rzeczy złożyło się na to, że taka decyzja została 
podjęta. Wszystkie te projekty są na wniosek i prośbę gmin. Dodał, że łatwiej 
jest, jeżeli dysponuje się odpowiednimi urządzeniami i dba o swoje gminne 
chodniki, dbać jednocześnie o powiatowe. PZD musi to robić po kolei, według 
określonego harmonogramu. 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny powiedział, że uważa, iż dyrekcja PZD 
podejmując taką decyzję zrobiła następującą analizę: ile w obecnych latach 
wydaje się na utrzymanie chodników, a ile daje się gminom. Zapytał, czy 
przekazywanie zadań gminom może się przełożyć na zmniejszenie zatrudnienia 
oraz wydatków na płace i pochodne. 
 
Zastępca Dyrektora PZD p. Józef Żywina powiedział, że PZD takiej właśnie 
analizy dokonało. Ale ta analiza może być tylko symulacją działań, które PZD 
podjęło. Nie można wyliczyć na podstawie analizy, ile PZD straciło soli na 
chodniki np. w Mszanej w 2012 roku, a ile straci w roku 2013. Nie da się też 
wyliczyć jakie będą pozimowe cząstkowe remonty dróg i chodników. Szczegóły 
takich porozumień ustalane są z każdą gminą indywidualnie. 
 
Wicestarosta p. Dariusz Prus powiedział, że w dniu wczorajszym na 
posiedzeniu Komisji Budżetu radny p. Jarosław Szczęsny zadał identyczne 
pytanie, na które została mu udzielona precyzyjna odpowiedź. 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny powiedział, że nie została udzielona precyzyjna 
odpowiedź na jego pytanie. Otrzymał informację tylko w temacie kwot na jakie 
opiewają porozumienia z gminami. Zapytał, na czym opierała się symulacja 
podanych kwot. Nie została mu udzielona odpowiedź na drugą część pytania 
dotyczącego zatrudnienia w PZD. 
 
Zastępca Dyrektora PZD p. Józef Żywina powiedział, że jeżeli weźmie się pod 
uwagę cały budżet Powiatu Wodzisławskiego oraz budżet PZD, to ta dotacja 
przyznawana gminom, o których mowa w projektach uchwał, stanowi mały 
fragment tego budżetu. Dodał, że według niego przełoży się to na poziom 
zatrudnienia w PZD, który zobligowany decyzjami Zarządu robi wszystko żeby 
m.in. ograniczać zatrudnienie. Nie można jednak powiedzieć, że przez to, że PZD 
podpisało porozumienie z Mszaną zwolniony został jeden pracownik. Moce 
przerobowe, które zostały zaoszczędzone w tych gminach, mogły zostać 
wykorzystane do zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła powiedział, że to przecież nie jest 
pierwsza taka inicjatywa. To jest porozumienie już z kolejną gminą.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło  
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/273/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 7 e) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 24 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło  
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/274/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy 
Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. 7 f) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 26 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/275/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych  
Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników 
dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad. 7 g) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim, stanowiący załącznik nr 28 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną. 
 
Sekretarz Powiatu p. Grażyna Durczok w imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła 
autopoprawki do omawianego projektu uchwały. 
 
Radni otrzymali wersję z autopoprawkami, która stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wraz  
z autopoprawką. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/276/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad. 7 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 31 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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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  
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/277/2012 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 32 do protokołu. 
 
Ad. 7 i) 

� Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, 
które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący 
załącznik nr 33 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które 
w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W głosowaniu udział 
wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/278/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2012 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Ad. 7 j) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim na rzecz Polskiego Towarzystwa Kulturalnego  
z siedzibą w Katowicach, stanowiący załącznik nr 35 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował Wysoką 
Radę o napływającej w dalszym ciągu korespondencji do Przewodniczącego Rady 
od Polskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz od Dyrektora Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Jest ona do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
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Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim na rzecz Polskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Katowicach. 
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXVI/279/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
aktywów trwałych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
na rzecz Polskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Katowicach 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Ad. 8 

� Sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok i plany pracy Komisji na 2013 
rok. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że wszyscy 
przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok oraz 
plany pracy Komisji na 2013 rok. Dodał, że na podstawie sprawozdań Komisji 
opracuje plan pracy Rady Powiatu na 2013 rok. Stwierdził, że jeśli nie wpłynie 
sprzeciw, to uzna, że Rada sprawozdania i plany pracy przyjęła przez aklamację.  
 
Głosów sprzeciwu nie było. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła sprawozdania Komisji za 2012 rok oraz 
plany pracy Komisji na 2013 rok. 
 
Sprawozdania z pracy Komisji za rok 2012 oraz plany pracy Komisji na rok 2013 
są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 9 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odniósł się do sprawy wyłączenia 
odcinka trasy kolejowej Wodzisław Śląski – Chałupki. Powiedział, że Powiat 
Wodzisławski nie złożył broni. Jest cały czas w kontakcie z Dyrektorem Projektu 
Centrum Realizacji Inwestycji. Inwestycja pod nazwą „Polepszenie usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 
na odcinku Rybnik - Chałupki, znalazła się na liście podstawowej Programu 
Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko. Jest ona na drugim miejscu  
i oczekuje na decyzję ministra transportu i budownictwa o uwolnienie środków na 
jej realizację. Jest to kwota 140 mln zł. Projekt rewitalizacji tej linii kolejowej 
Rybnik - Wodzisław Śląski – Chałupki zakłada modernizację torowiska, co pozwoli 
na podniesienie prędkości pociągów do 80 km/h. dodał, że w związku z tym jest 
również ustalony termin realizacji tego zadania. Rok 2013 to proces 
projektowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. W roku 2014 mają się 
rozpocząć roboty budowlane. Koniec przewiduje się w pierwszym kwartale 2015 
roku. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odnośnie pytania radnego p. Piotra 
Cybułki dotyczącego obecności Wicestarosty Powiatu na spotkaniach w sprawie 
wyborów do Rad Dzielnic Miasta Wodzisławia Śląskiego powiedział, że Prezydent 
skierował pismo do Starosty Powiatu prosząc go udział w tych spotkaniach. 
Ponieważ Wicestarosta jest radnym z tego terenu, brał w nich udział. Bywał tam 
również dlatego, aby wyjaśniać wszystkie sprawy, które nurtują środowisko m.in. 
w zakresie problemów dotyczących transportu. 
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Dodał także, że sprawą organizacji transportu w Mieście Wodzisław Śląski 
zgodnie ze wszystkimi przepisami zajmuje się Prezydent. Kiedy po wystąpienie 
Miasta z MZK pojawił się problem, Powiat zaproponował na jednym ze spotkań 
organizację linii łączącej Rydułtowy z Wodzisławiem i Radlin z Mszaną. Zostało 
dokonane szczegółowe opracowanie w zakresie cen oraz ilości kursów. 
Samorządy te jednak nie przyjęły takiej propozycji. Starosta dodał, że Prezydent 
zapewnił, że jeśli zbierze się kilkuosobowa grupa jest w stanie zorganizować jej 
autobus, który będzie ich dostarczał o odpowiednich godzinach do tych miejsc 
pracy, które zatrudniają mieszkańców danego terenu. To nie jest w kompetencji 
Powiatu i Starosta nie jest w stanie już nic więcej zrobić. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
otrzymał pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,  
w którym przesyła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie 
planowanego wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 158 na trasie Wodzisław 
Śl. – Chałupki. Pismo to stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
odpowiedzi na pozostałe zapytania i interpelacje zostaną zgodnie ze Statutem 
udzielone na piśmie w odpowiednim terminie. 
  
Ad. 10 
Radna p. Krystyna Smuda poinformowała, że w dniu wczorajszym na 
uroczystej sesji Gminy Lubomia dokonano podpisania umowy dotyczącej 
finalizowania budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie nowej wsi 
Nieboczowy w Gminie Lubomia. Dodała, że przez cały rok w sprawie budowy 
Zbiornika Racibórz Dolny nic ważnego się nie działo. Efekty wymierne przyszły 
dopiero na koniec roku, a są nimi podpisane umowy notarialne i otrzymane 
odszkodowania za sprzedane grunty, w wysokości 4,5 mln zł, które uzyskuje 
Gmina Lubomia. Drugim efektem jest wydanie pozwolenia na budowę Zbiornika  
i trzecia rzecz to podpisanie tej umowy. 
 
Radny p. Grzegorz Kamiński w imieniu wolontariuszy ogólnopolskiej Akcji 
„Szlachetna Paczka” podziękował Radzie Powiatu za włączenie się w to 
przedsięwzięcie i przekazał na ręce Przewodniczącego Rady pisemne 
podziękowania oraz życzenia świąteczne obdarowanej przez Akcję rodziny. 
 
Ad. 11 
Sekretarz Powiatu p. Grażyna Durczok poinformowała, że do Muzeum  
w Wodzisławiu Śl. powróciło po konserwacji sześć oryginalnych, bezcennych 
dokumentów z czasów Wodzisławskiego Państwa Stanowego. Środki na 
konserwację wyasygnowane zostały z budżetu Powiatu poprzez podjętą przez 
Radę Powiatu uchwałę. P. Sekretarz w imieniu Dyrektora Muzeum i Rady 
Muzeum złożyła serdeczne podziękowania. Dokumenty te pochodzą z XVII i XVIII 
wieku i są jednymi z najstarszych będącymi w Wodzisławiu Śląskim dokumentów 
ilustrujących historię Wodzisławia, wodzisławskiego Zamku, a przede wszystkim 
Wodzisławskiego Państwa Stanowego, które bardzo umownie można nazwać 
protoplastami dzisiejszego Powiatu Wodzisławskiego. Dodała, że dokumenty  
w styczniu będą pokazane i wystawione w wodzisławskim Muzeum. Zaprosiła 
radnych do ich obejrzenia. 
 
 
 



15 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych: 
− z pismem p. Jerzego Błatonia w sprawie naruszenia praw obywatelskich 

przez Starostę Wodzisławskiego, 
− z pismem p. Anny Dobrzyckiej w sprawie problemu aborcji oraz In vitro, 
− z interpelacjami Posła na Sejm RP p. Henryka Siedlaczka, 
− z pismem p. Katarzyny Musiolik w sprawie ruchu samochodów ciężarowych 

na ulicy Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim, 
− z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 

Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 38 do protokołu, 

− z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu styczniu oraz  
z terminem planowanej sesji styczniowej (31.01.2013). 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15.30.  
 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 
 
             Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 


