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BRZ.0002.1.2013 
Protokół  nr XXVII/13 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 31 stycznia 2013 r. 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godz. 16.00. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy                 

ul. Pszowskiej 92a.  

Pismo o zmianie godziny rozpoczęcia sesji Rady Powiatu jest załącznikiem nr 1 do 

protokołu.  

 

Ad. 1 

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

obecności stwierdził prawomocność obrad. W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było   

24 radnych. W trakcie trwania obrad liczba uczestniczących radnych zwiększyła się do 27. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powitał radnych oraz kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że w godzinach 

poprzedzających sesję odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego Senatora RP                       

p. Antoniego Motyczki, Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego I kadencji.  

Następnie wszyscy uczestniczący w sesji uczcili Jego pamięć minutą ciszy.  

 

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

dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego 

na 2013 rok. 

7. Sprawozdanie  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 



 2

a) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 

Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, 

b) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

c) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za 2012 rok, 

d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia                            

21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023, 

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia                           

21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok 

wraz  z załącznikami, 

f) wskazania nowego terminu  rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające 

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

publicznej) na działalność Starosty Wodzisławskiego.   

9. Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej: 

a) sprawozdanie  Dyrektora  Domu   Pomocy   Społecznej  im. Papieża  Jana  Pawła II  

w Gorzycach z realizacji Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIV/260/2012        

z dnia 25 października 2012 roku, 

b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/260/2012 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 października 2012 roku 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, 

c) sprawozdanie z  realizacji   Planu   kontroli    Komisji  Rewizyjnej   za   2012   rok,  

d) rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji  

    Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2013  rok. 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych.  

12. Informacje bieżące.  

13. Zamknięcie obrad XXVII sesji.  

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady                   

p. E. Wala stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego obradować będzie wg. 

przedstawionego wyżej porządku obrad XXVII sesji.  
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Ad. 3  

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

przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie Powiatu 

Wodzisławskiego. Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

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

protokołu. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

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

21 grudnia 2012 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji oraz informacja 

o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przez Starostwo 

Powiatowe, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 5 

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

wpłynęła żadna interpelacja.  

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 

2013 rok, wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 4 do protokołu 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

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

pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Powiatu oraz Zarząd Powiatu.  

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXVII/280/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, została 

podjęta.  
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Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 7   

Sprawozdanie  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r. jest 

załącznikiem nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. sprawozdanie 

zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej, która zapoznała się                            

z treścią dokumentu.   

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

stwierdził przyjęcie przez Radę Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r. 

 

Ad. 8  

  

a) Projekt  uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia                            

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jest 

załącznikiem nr 7  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję 

Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                          

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXVII/281/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 

Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 
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b)  Projekt  uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 9 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję 

Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                            

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXVII/282/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

 

c) Projekt  uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, jest 

załącznikiem nr 11  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XXVII/283/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za 2012 rok, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                     

Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023, jest 

załącznikiem  nr 13  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz  Komisję.   

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                         

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXVII/284/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia                            

21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 

e) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr 

XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2013 rok wraz  z załącznikami, jest załącznikiem  nr 15  do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
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W imieniu Zarządu Powiatu p. Barbara Wajsman – Naczelnik Wydziału Finansowo- 

Budżetowego zgłosiła następującą  autopoprawkę do projektu uchwały:  

W § ust. 2 zapis w brzmieniu „ zmniejsza się ”  zastępuje się  słowami„ zwiększa się”. 

 

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

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27  

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXII/285/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia                           

21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok 

wraz  z załącznikami, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 

e) Projekt  uchwały w sprawie wskazania nowego terminu  rozpatrzenia skargi                        

p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej) na działalność Starosty Wodzisławskiego, jest 

załącznikiem nr 17  do protokołu.  

f)  
Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

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

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że wpłynęło pismo                          

p. Jerzego Błatonia będące skargą na działania Starosty Wodzisławskiego. Ze względu na 

tryb pracy Rady kieruje skargę do Komisji Organizacyjnej, która na najbliższym 

posiedzeniu wypracuje projekt  rozstrzygnięcia skargi. Pismo jest do wglądu w Biurze 

Rady i Zarządu. 

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXVII/286/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające 

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

publicznej) na działalność Starosty Wodzisławskiego, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik  nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 9 

a)   Sprawozdanie  Dyrektora  Domu   Pomocy   Społecznej  im. Papieża  Jana  Pawła II  

w Gorzycach z realizacji Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIV/260/2012        

z dnia 25 października 2012 roku przedstawił Dyrektor DPS p. Ryszard Paweł 

Nawrocki.  

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 19 do protokołu.  

 

b) Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIV/260/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 25 października 2012 roku 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, wraz z uzasadnieniem i zawiadomieniem o zwrocie zawiadomienia  jest 

załącznikiem nr 20  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że do Przewodniczącego 

Rady Powiatu wpłynęło pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych stanowiące 

„Zarządzenie o zwrocie zawiadomienia” i wzywające do ponownego złożenia 

uzupełnionego zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez 

Dyrektora DPS w Gorzycach w terminie 14 dni od daty otrzymania.  

Komisja Rewizyjna uznała, że nie ma możliwości zachowania wskazanego terminu                         

i ustaliła, że zwróci się do Rady Powiatu o skierowanie nowego zawiadomienia do 

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.    
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Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław Szczęsny zgłosił autopoprawki 

do załącznika projektu uchwały.  

Autopoprawki dotyczyły :  

- w punkcie 2) werset 5  zastąpienia słowa „ dotyczącego”  słowem „dotyczącej” 

- w punkcie 4)  werset 12 dopisanie  litery „z”  pomiędzy słowami „niezgodnie aktualnie”.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 

 

 Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych głosów przeciwnych                           

i 1 głosie wstrzymującym.  

 

Uchwała Nr XXVII/287/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIV/260/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 

października 2012 roku 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 stanowi załącznik  nr 21 do protokołu. 

 

c) Sprawozdanie z  realizacji   Planu   kontroli    Komisji  Rewizyjnej   za   2012   rok   

      stanowi załącznik  nr 22 do protokołu. 

 

Głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie.   

 

d) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej   

    Rady  Powiatu  Wodzisławskiego wraz  z załącznikami, jest załącznikiem nr 23   

    do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej.   
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXVII/288/2013  Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji Rewizyjnej  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr  24 do protokołu. 

 

Ad.  9  

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

 

Ad. 10  

Wniosków jak również oświadczeń nie złożono.  

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił:  

- pismo RIO w Katowicach wraz z Uchwałami III Składu Orzekającego RIO                                  

Nr 4100/III/35/2013  oraz  Nr 4100/III/36/2013,  

- pismo Polskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz pisma Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim dotyczące 

wyrażenia zgody na oddanie w najem aktywów trwałych ZOZ, 

- pismo Kancelarii Radcy Prawnego  Aleksandra Burzyńska – Grzelak  będące 

wezwaniem   do zapłaty zasądzonej przez NSA tytułem zwrotu kosztów postępowania 

kasacyjnego.  

Ustalono, że ww. wezwanie przekazane zostanie do Zarządu Powiatu celem 

uregulowania należności.  

- pismo Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli w Wodzisławiu Śląskim” będące prośbą                      

o wpłatę  1% podatku na rzecz Fundacji,  

-  pismo Rady Gminy Krzyżanowice wraz z uchwałą w sprawie poparcia Rady Miejskiej  

w Wodzisławiu Śląskim w sprawie planowanego wyłączenia z eksploatacji linii 

kolejowej Wodzisław Śląskim   – Chałupki.  
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Pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił harmonogram 

posiedzeń Komisji oraz termin sesji w miesiącu lutym. 

Informacja na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięli Przewodniczący                     

i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w okresie od ostatniej sesji jest załącznikiem                      

nr 25 do protokołu.  

 

Ad. 12 

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

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

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera  

 

        Przewodniczący Rady 

 

           /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 

 
 


