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BRZ.0002.2.2013 
Protokół  nr XXVIII/13 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 28 lutego 2013 r. 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 28 lutego 2013 roku o godz. 13:30. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy                 

ul. Pszowskiej 92a.  

 

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 26. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

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

powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego i 

wszystkich obecnych. 

 

Następnie odbyło się wręczenie Panu Leszkowi Bizoniowi – Sekretarzowi Gminy                          

w Lubomi, radnego Powiatu poprzedniej kadencji Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju. 

Medalem odznaczył p. L. Bizonia  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku 

p.płk. Andrzej Sygulski. 

 
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 XXVII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Zadania Powiatu Wodzisławskiego w zakresie:  

      a)  infrastruktury drogowej realizowane w roku  2012 przez  Powiatowy Zarząd Dróg, 

      b)  utrzymania powiatowych obiektów stanowiących mienie Powiatu realizowane                       

w roku   2012  przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami.   

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 



 2

a) zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                    

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,  

b) wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy 

ulicy Szkolnej 1 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego                               

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 i jej likwidacji,  

c) wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie przy ulicy Orkana 23                        

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy 

Orkana 23  i jej likwidacji,  

d) wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy 

Obywatelskiej 30 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach przy 

ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji, 

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) rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) na działalność Starosty 

Wodzisławskiego, 

g) 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 kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.     

8. Sprawozdanie z wysokości średnich  wynagrodzeń   nauczycieli   na  poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.  

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Informacje bieżące.  

12. Zamknięcie obrad XXVIII 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 XXVIII sesji.  

 

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

protokołu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół Nr XXVII/13 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                        

31 stycznia 2013 r.  został przyjęty. 

 

 

Ad. 4  

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił 

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła. Sprawozdanie jest załącznikiem nr 2 do 

protokołu.  

Następnie Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił informację o prowadzonych 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przez Starostwo Powiatowe, która  

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 5 

 

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

wpłynęła żadna interpelacja.  

Interpelację w sprawie rządowego projektu likwidacji bibliotek szkolnych wygłosił radny 

p. Piotr Cybułka. Interpelacja na piśmie złożona została w dniu 5 marca 2013 roku. 

Interpelacja jest załącznikiem nr 4 do protokołu.  

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad. 6 

 

a) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z 

siedzibą w Syryni za rok 2012  jest załącznikiem nr 5 do protokołu.  

Wprowadzenia do tematu zadań Powiatu Wodzisławskiego w zakresie 

infrastruktury drogowej realizowanych w roku  2012 przez  Powiatowy Zarząd Dróg 

dokonał Dyrektor PZD p. Tomasz Wójcik prezentując sprawozdanie                                

z działalności za rok 2012.  

Opinie Komisji :  

Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pozytywna,  

Organizacyjna – pozytywna.  
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W dyskusji głos zabrał Radny p. Piotr Cybułka, który na podstawie danych zawartych            

w sprawozdaniu dot. długości dróg powiatowych i wyczyszczonych w roku ubiegłym 

rowów przydrożnych stwierdził, że jadąc w kierunku Raciborza zauważa się, że pobocza 

są zanieczyszczone „pozostałościami po zimie”. Poruszył również sprawę technicznego 

kształtu dróg, formowania płaskich nawierzchni, co powoduje, że przy dużych opadach 

deszczu stają się „korytami rzeki”. Ponadto zmiany temperatur, jak również opady 

powodują, że tworzą się dziury i wyrwy. Brak półkolistego profilu jezdni powoduje 

degradację dróg, stąd też należy pobocza i rowy przydrożne utrzymywać w należytym 

stanie, aby woda mogła z nich swobodnie spływać.  

Innych głosów nie było.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że na podstawie opinii 

Komisji jak również dyskusji stwierdza przyjęcie przez Radę Powiatu przedłożonego 

sprawozdania.  

 

b) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami                         

w Wodzisławiu Śląskim  za rok 2012  jest załącznikiem nr 6 do protokołu.  

Wprowadzenia do tematu utrzymania powiatowych obiektów stanowiących mienie 

Powiatu realizowane w roku 2012 przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami 

dokonał Dyrektor PZZN p. Grzegorz Stankiewicz.    

Dyrektor zwrócił się dokonanie poprawek sprawozdaniu poprzez wpisanie :  

- str. 7 poz. Dochody  - odsetki z nieterminowych zapłat za najem – winno być 6.737,12 

zł.,  

-  w części końcowej sprawozdania  opisującej nieruchomości Skarbu Państwa dodaje się 

informacje, że w dniu 21.12.2012 roku aktem notarialnym 8147/2012 została zbyta 

nieruchomość przy ulicy Korfantego 81  w Radlinie na rzecz nowych właścicieli Państwa 

Janiny i Leszka Lieber oraz Jana i Iwony Nowik na kwotę 410.100 zł. netto. 504.423 zł  

brutto.   

Opinie Komisji :  

Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pozytywna,  

Organizacyjna – pozytywna.  

 

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

poinformował, że na podstawie opinii Komisji stwierdza przyjęcie przez Radę Powiatu 

przedłożonego sprawozdania.  

 

Następnie o godz. 14.15 Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala ogłosił 

półgodzinną przerwę. Po wznowieniu obrad przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad.  



 5

Ad. 7  

 

a) Projekt  uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim  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 Zdrowia i Pomocy Społecznej 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 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie   

zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                    

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, została 

podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

 

b)  Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1                         

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Oskara Langego   w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 i jej likwidacji, 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 Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję 

Organizacyjną.  

 

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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                            

i wstrzymujących nie było.  

 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/290/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy 

ulicy Szkolnej 1 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego                                

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 i jej likwidacji,  została podjęta.  

 Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

 

 

c) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna                          

w Radlinie przy ulicy Orkana 23 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu 

Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23  i jej likwidacji, 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 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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXVIII/291/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie przy ulicy Orkana 23                        

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy 

Orkana 23  i jej likwidacji, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 
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 d) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane                             

w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji, 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 Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję 

Organizacyjną.   

 

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 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                         

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXVIII/292/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy 

Obywatelskiej 30 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach przy 

ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji, 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.  

 

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

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

Komisje Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

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 26  

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXVIII/293/2013 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. 

 

f) Projekt  uchwały w sprawie 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.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że p. (dane niepodlegające 

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

zaproszony do udziału w sesji, jednakże nie uczestniczy w obradach.  

Poinformował również, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 

Powiatu. 

Następnie Przewodniczący Komisji p. Adam Krzyżak zgłosił autopoprawkę do 

uzasadnienia w następującym brzmieniu:  

Wykreśla się w punkcie 2) „zarzut nierównego traktowania stron postępowań 

administracyjnych, w tym pozbawienia p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 

ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) 

statusu strony….” i zastępuje się następującym sformułowaniem „zarzut odmówienia p. 

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

informacji publicznej) statusu strony….” 

 

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 25 
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radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych                           

nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.   

 

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

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. 

 

g) 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 kierownika powiatowej jednostki 

organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, 

wraz z uzasadnieniem, jest załącznikiem nr 19  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w dniu 15 lutego 2013 

roku do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wpłynęła skarga  p. (dane 

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

publicznej) na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy  w Wodzisławiu Śląskim.   

W związku z tym, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika 

powiatowej jednostki organizacyjnej zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania 

administracyjnego jest rada powiatu, stąd też Starosta Wodzisławski w dniu                                   

20 lutego 2013 roku przekazał skargę Radzie Powiatu Wodzisławskiego.  

Z uwagi na to, iż nie jest możliwe rozpatrzenie skargi w terminie 1 miesiąca przedłożony 

został Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu jej 

rozpatrzenia. Ponadto poinformował, że stanowisko wobec zarzutów zawartych w skardze  

wypracuje Komisja Organizacyjna.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XXVII/288/2013 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 kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad.  8  

Sprawozdanie z wysokości średnich  wynagrodzeń   nauczycieli   na  poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski jest   

załącznikiem nr 21 do protokołu. 

Pytań jak i uwag  do sprawozdania nie było.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że wobec braku głosów                    

w dyskusji stwierdza przyjęcie przez Radę Powiatu przedłożonego sprawozdania.  

 

Ad.  9  

 

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

 

Ad. 10  

 

P. Grzegorz Kamiński złożył wniosek o rozważenie  możliwości skorygowania organizacji 

ruchu na ulicy Pszowskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Bogumińską. Uzasadniając 

powyższe Radny stwierdził, iż  obowiązujący  ruch -  lewoskręt  - powoduje blokowanie 

ciągu komunikacyjnego,  tymczasem jest możliwość dotarcia do tej  ulicy od strony ulicy 

Witosa, jadąc wzdłuż stadionu.                                                                     

 

Innych wniosków jak również oświadczeń nie złożono.  

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował o następujących pismach:  

- Starosty Wodzisławskiego wraz z odpowiedzią na wniosek Społecznego Komitetu 

Obrony Dzieci z Klubu Opieki Dziennej nad Dziećmi „Wyspa Skarbów” i Młodzieżowego 

Ośrodka „Flota Młodych – Port Wodzisław Śl.”,  

- Dyrektora Biura Senatorskiego Antoniego Motyczki będące podziękowaniem za 

współpracę i udział w pogrzebie Senatora,   

-   Posła p. Henryka Siedlaczka wraz interpelacjami i udzielonymi odpowiedziami,  
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- Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach wraz z uchwałą dot. wyłączenia                         

z eksploatacji linii kolejowej na trasie Wodzisław Śląski – Chałupki,  

-   Komisji Rewizyjnej zawiadamiającej o przystąpieniu do kontrolki w PUP,  

-   Archidiecezji Katowickiej w sprawie udziału w Dniu Skupienia dla Samorządowców.   

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 marcu. 

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

i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w okresie od ostatniej sesji jest załącznikiem                      

nr 22 do protokołu.  

W nawiązaniu do ubiegłorocznego wniosku Komisji Rewizyjnej poinformował                        

o zamierzeniach dotyczących wprowadzenia w następnej kadencji systemu 

elektronicznego funkcjonowania i obsługi Rady Powiatu, odpowiedniego wyposażenia sali 

obrad  i zakupu laptopów.   

 

Ad. 12 

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

zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 15:10.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera 

 

            Przewodniczący Rady 

 

       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala  

 
 
 


