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BRZ.0002.3.2013 
 

Protokół nr XXIX/13  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 28 marca 2013 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 28 marca 2013 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. 
 
Ponadto powitał gości przybyłych na sesję w osobach: Posła na Sejm RP                       
p. Krzysztofa Gadowskiego, Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego p. Anny 
Hetman oraz Prezesa Towarzystwa Miłośników Rydułtów p. Henryka Machnika 
oraz wszystkich obecnych na sesji. 
 
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 XXVIII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVIII 

sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej  
i wspierania osób niepełnosprawnych: 
a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 

2012 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 
b) sprawozdanie z działalności za rok 2012 Zakładu Aktywności Zawodowej 

Zakładu Usług Pralniczych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) 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, 

a) podziału środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych,    

b) 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, 

c) 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 2013-2022. 
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8. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2012 roku. 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych.  
11. Informacje bieżące.  
12. Zamknięcie obrad XXIX 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. 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 25 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XXVIII/13 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
28 lutego 2013 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXVIII sesji, które stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. Starosta Powiatu przedstawił także informację na temat przetargów  
i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Ponadto złożył sprawozdanie z rewizyty delegacji Powiatu Wodzisławskiego                   
w Moskwie. W dniach od 8 do 15 marca br. na zaproszenie władz Akademii 
Podwyższania Kwalifikacji i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Oświaty                   
w Moskwie wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego                       
w Wodzisławiu Śl. p. Edytą Glenc, Dyrektorem Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli p. Grażyną Majchrowską oraz doradcą metodycznym 
języków obcych p. Bogumiłą Różańską - Świerkot przebywali w stolicy Rosji. 
Zaproszenie to było efektem m.in. spotkania z przedstawicielami Akademii, do 
którego doszło 19 października ubiegłego roku. Delegacja rosyjska gościła 
wówczas w Powiecie Wodzisławskim na zaproszenie Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli i wzięła udział w Regionalnym Forum Edukacyjnym. 
Współpraca z Moskiewską Akademią została zapoczątkowana jeszcze w 2011 r 
przez doradcę metodycznego języków obcych Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli - Panią Bogumiłę Różańską – Świerkot. Obie placówki 
doskonalenia nauczycieli postanowiły realizować wspólnie projekt edukacyjny pod 
nazwą „Mobilność edukacyjna odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy”. 
Tematyka tego projektu dotyczy szeroko rozumianej współpracy i kontaktów 
zawodowych nauczycieli, wymiany doświadczeń wynikających ze zmian 
zachodzących w obu państwach w sferze oświatowej, a także z potrzeby 
włączania młodzieży w dialog kulturowy, który jest tak bardzo ważny w procesie 
integracyjnym między państwami Europy. Dlatego też jednym z elementów tego 
projektu była – obok udziału w Forum Edukacyjnym – także ubiegłoroczna 
obustronna wymiana młodzieży pod hasłem „Barwy przyjaźni” Patronat nad tym 
edukacyjnym przedsięwzięciem objął nasz Powiat, władze Regionu Murmańskiego 
i europoseł prof. Jerzy Buzek. Zaproszenie strony rosyjskiej dotyczyło udziału              
w międzynarodowej konferencji poświęconej różnym aspektom wychowania 
obywatelskiego i patriotycznego młodzieży w Europie. Była to jedyna delegacja             
z Polski, biorącą w niej udział. Poinformował, iż w ramach oficjalnego otwarcia 
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konferencji wygłosił w języku rosyjskim krótkie przemówienie, w którym 
podziękował za zaproszenie i za dotychczasową współpracę z Akademią. Odniósł 
się także do perspektyw dalszej współpracy w realizacji rozpoczętych projektów. 
Podkreślił, że zarówno pani Grażyna Majchrowska, jak i doradcy metodyczni: 
Pani Bogumiła Różańska – Świerkot i Pan Marcin Kopczyński przygotowali                    
w języku rosyjskim referaty, które zostały zamieszczone w publikacji jako 
materiały pokonferencyjne. W ramach konferencji odbyły się seminaria, wizyty  
w szkołach, obserwacje zajęć, prezentacje dorobku szkół. Cały pobyt został 
zaplanowany w taki sposób, aby można było wypracować obszary współpracy 
także w dziedzinach innych niż edukacja. Jedną z odwiedzonych szkół było 
Gimnazjum nr 1518 w Moskwie, z którego kilkunastoosobowa grupa uczniów              
w ramach wymiany młodzieży przebywała w Wodzisławiu Śl. w minionym roku. 
Gimnazjum to należy do najlepszych w stolicy Rosji. Imponująco przedstawia się 
jego baza dydaktyczna z tablicami interaktywnymi, kserokopiarkami w każdej 
klasie i e-bookami dla każdego ucznia. Do szkoły wchodzi się jak na lotnisko - 
przez tzw. bramki, by szkoła i uczniowie  byli bezpieczni. Poinformował także, iż 
zapoznali się z kształceniem uczniów w tzw. klasach mundurowych w Średniej 
Ogólnokształcącej Szkole w miejscowości Siergiejew Posad. Bardzo gościnna była 
również szkoła kształcąca przyszłych artystów w różnych dziedzinach. Występ 
wokalno – taneczny uczniów tej szkoły był wielkim przeżyciem dla nas 
wszystkich. Podczas wizytacji dyrektorzy informowali nas o pracy szkół, 
prowadzonych formach zajęć pozalekcyjnych. Część informacji była zaskakująca, 
np. informacja o profilaktyce zdrowotnej prowadzonej w szkołach, w których 
każdy uczeń raz w roku kompleksowo poddawany jest badaniu lekarskiemu. 
Każde dziecko ma także zagwarantowany dziennie bezpłatny posiłek, a w szkole 
wojskowej – trzy posiłki. Wszędzie przyjmowano naszą delegację z wielką 
sympatią. Zasugerował także, iż jest zbudowany niezwykłą gościnnością, 
serdecznością i szacunkiem dla Polaków, jakim ich otaczano, a także chęcią 
podtrzymywania kontaktów w różnych dziedzinach życia. Nadmienił także, iż 
oświata rosyjska weszła w reformę programową, której ważnym elementem stała 
się dowolność wyboru nie tylko programów nauczania przez daną szkołę, ale 
także podręczników. Proces ten nasza polska szkoła ma już za sobą i dlatego też 
strona rosyjska liczy na dzielenie się doświadczeniem, dobre rady i wsparcie w 
tym zakresie z naszej strony. Innym obszarem współpracy, który omawialiśmy 
była wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego. Ważnym 
elementem wizyty było również m.in. spotkanie z przedstawicielami 
międzynarodowych delegacji z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, a także 
omówienie podjętych działań celem pozyskania środków finansowych na 
realizację różnorodnych form współpracy. Podczas rozmów pojawiły się 
perspektywy współpracy nie tylko w obszarze oświatowym, ale również                        
w dziedzinie biznesu i turystyki. Zasugerował, iż dla Powiatu Wodzisławskiego 
wizyta okazała się bardzo cenna. Bowiem największa odpowiedzialna za 
kształcenie nauczycieli w Rosji instytucja posiada bardzo wiele kontaktów z 
państwami Europy Wschodniej, ale także z ośrodkami doskonalenia we Francji. 
Teraz jako partnera wybiera ona nasz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, rezygnując równocześnie ze współpracy z Centralnym Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jako że konferencja z forum edukacyjnego 
przekształciła się w forum współpracy także w innych dziedzinach, np. 
gospodarczej, kulturalnej i turystycznej, poinformował, że - o ile będziemy tylko 
my sami tego chcieli – okno na wschód mamy uchylone. Koszt udziału delegacji 
Powiatu Wodzisławskiego w konferencji poniesiony ze środków budżetu powiatu 
to koszt najtańszych biletów lotniczych do Moskwy, jakie udało się znaleźć. 
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Łącznie dla 4 osób kosztowały one 4370 zł (tam i z powrotem). Pozostałe koszty 
pokryła strona rosyjska. 
 
Ad. 5        
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.  
 
Radny p. Piotr Cybułka złożył wniosek w sprawie wstrzymania postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodno- prawnych na 
odprowadzenie wód z przebudowanej drogi gminnej – ul. Spacerowej                        
w Radlinie do cieku E (WOŚ.6341.19.2013), która stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Radny p. Grzegorz Kamiński zwrócił się o przedstawienie informacji na temat 
stanu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wodzisławskiego, w szczególności 
drogi nr 933 (ul. Pszowskiej) i drogi nr 936 (ul. Młodzieżowej). 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego oraz mieszkańców zwrócił się o podjęcie działań mających na 
celu poprawę stanu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wodzisławskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem drogi nr 933 (ul. Pszowskiej) i drogi nr 936                  
(ul. Młodzieżowej) poprzez wystąpienie do ich zarządcy. 
 
Ad. 6 a) 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Irena Obiegły – 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie 
za 2012 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ww. 
sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ponadto przedstawiła 
wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą 
społeczną. 
 
Członek Zarządu Powiatu p. Zbigniew Seemann – zasugerował, iż 
korzystając z udziału w sesji Posła na Sejm RP p. Krzysztofa Gadowskiego 
poprosił o zainteresowanie się problemami związanymi z funkcjonowaniem 
placówki jaką jest Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 
 
Dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie p. Celina Uherek – Biernat – poinformowała, że ww. 
Ośrodek działa od 2006 roku, a problem dotyczy jego finansowania. Bowiem 
dotacja dla Ośrodka od 2006 roku nie zmieniła swojej wysokości. Ośrodek 
funkcjonuje w dużej mierze przy wsparciu Powiatu, gdyż przy takim zakresie 
usług jaki realizuje – daje 14 osobom miejsce schronienia łącznie                         
z wyżywieniem i zaopatrzeniem w środki czystości oraz zaplecze terapeutyczne             
i prawne. Zasugerowała, że Ośrodek chciałby realizować swoje zadania na 
najwyższym poziomie, jednak problem finansowy nie zniknie. Ponadto weszło                  
w życie nowe rozporządzenie dotyczące kwalifikacji pracowników, którzy muszą 
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Cały Ośrodek liczy 7,88 etatów z tego                
6 merytorycznych i procuje przez całą dobę (na zmiany chodzą wszyscy 
pracownicy). Stwierdziła, że czuje się zaszczycona jako Dyrektor takiego 
Ośrodka, bowiem są tylko trzy tego typu placówki w Województwie Śląskim. 
Stwierdziła, że w pobycie stacjonarnym w ciągu roku ta liczba podopiecznych 
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oscyluje w granicach od 70 do 100. Natomiast w pobycie ambulatoryjnym na rok 
to około 800 przypadków. 
 
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego p. Anna Hetman – stwierdziła, że 
od wielu lat zawodowo związana jest z pomocą społeczną oraz osobami 
niepełnosprawnymi. Stwierdziła, iż na terenie Powiatu Wodzisławskiego bardzo 
prężnie działają placówki związane z pomocą społeczną, jedynym problemem jest 
brak odpowiednich środków finansowych. Jednak sytuacja w kraju, województwie 
i powiecie jest taka a nie inna, a środków nie wystarcza na wszystko. 
Zasugerowała, że jako Radna Sejmiku Województwa Śląskiego jest członkiem 
Komisji Opieki Społecznej i Komisji Zdrowia oraz doraźnej Komisji ds. Organizacji 
Pozarządowych, która chce wspierać jednostki w pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych.  
 
Prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów p. Henryk Machnik wręczył             
p. Irenie Obiegły Dyrektorce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          
w Wodzisławiu Śląskim za realizację projektu poradnictwa specjalistycznego -
statuetki z okazji 20 – lecia Miasta Rydułtowy i istnienia Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów. 
 
Radny p. Stanisław Małecki – poinformował, że Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej odwiedziła wszystkie placówki zajmujące się pomocą społeczną                  
i poznała ich pracę bardzo dokładnie, dlatego podziękował za zaangażowanie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Organizacyjną                 
i Komisje Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego 
centrum Pomocy Rodzinie za 2012 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
 
Ad. 6 b) 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych          
p. Dezyderiusz Szwagrzak – przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 
2012 ZAZZUP. Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ponadto 
przedstawił reportaż dotyczący pracy w ww. Zakładzie. 
 
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego p. Anna Hetman – poinformowała, 
że rok 2013 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Osób Niepełnosprawnych,             
a patronat nad obchodami w Województwie Śląskim objął Śląski Kurator Oświaty. 
Dlatego zachęciła do uczestnictwa w obchodach, czyli organizowanych 
konferencja, jak i spotkaniach. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Organizacyjną                 
i Komisje Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Gadowski – podziękował za realizowanie 
swoich zadań dyrektorom jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za 
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zasugerował, iż ważna jest aby 
wysłuchać uwag co do funkcjonowania ustawy o pomocy społecznej, bowiem                      



6 

 

z uwagami, które dzisiaj padły podzieli się w komisji sejmowej zajmującej się 
polityką społeczną i nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Na zakończenie 
swojej wypowiedzi złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2012 
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych. 
 
Ad. 7 a) 

� 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 kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący 
załącznik nr 7 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 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 głosowaniu udział wzięło 
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych                   
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIX/296/2013 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 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez 
Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                     
i społecznej osób niepełnosprawnych. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIX/297/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
podziału środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
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realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
Ad. 7 c) 

� 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, stanowiący 
załącznik nr 11 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 
Infrastruktury i ochrony Środowiska, Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej                   
i Rodziny oraz Komisje Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego              
Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami . W głosowaniu udział wzięło  
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIX/298/2013 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 jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 7 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, stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 
Infrastruktury i ochrony Środowiska oraz Komisje Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                
Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013 – 2023. 
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXIX/299/2013 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 jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad. 8 
� Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2012 roku, 

stanowiące załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja 
Organizacyjna Rady Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z ww. 
sprawozdaniem. 
 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za                       
II półrocze 2012 roku. 
 
Ad. 9 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 10 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol – złożył sprawozdanie              
z delegacji, uczestniczył bowiem w XXXII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego 
w dniu 25 marca 2013 roku. Cześć sesji została poświęcona prezentacji stanu 
prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych: 

− z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO                            
w Katowicach w sprawie odstąpienia od wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych              
w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, 

− z pismem Społecznego Komitetu Obrony Dzieci  z Klubu Opieki Dziennej 
nad Dziećmi „Wyspa Skarbów” i Młodzieżowego Ośrodka „Flota Młodych – 
Port Wodzisław Śl.” w Powiecie Wodzisławskim dotyczącym wynajmu 
pomieszczeń przez stowarzyszenie, 

− z pismem Starosty Wodzisławskiego skierowanym do Społecznego 
Komitetu Obrony Dzieci  z Klubu Opieki Dziennej nad Dziećmi „Wyspa 
Skarbów” i Młodzieżowego Ośrodka „Flota Młodych – Port Wodzisław Śl.”    
w Powiecie Wodzisławskim, 

− z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu, 

− z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu kwietniu oraz  
z terminem planowanej sesji kwietniowej (25.04.2013) oraz terminem 
sesji majowej (23.05.2013). 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
Poinformował także o upływającym w dniu 30 kwietnia br. terminie składania 
oświadczeń majątkowych. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła – przekazał informację dotyczącą 
Powiatowych Obchodów 70 – tej rocznicy Powstania w Getcie i polskiej pomocy 
żydom podczas II wojny światowej. Obchody rozpoczynają się 12 kwietnia br. 
otwarciem wystawy „Izrael wczoraj i dziś” w Zespole Szkół im. 14 Pułku 
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, a 15 kwietnia br. projekcja filmu 
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„W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland w Wodzisławskim Centrum Kultury. 
Natomiast obchody zakończa się w dniu 23 kwietnia br. w Zespole Szkół 
Technicznych. Ponadto zaprosił radnych na dzień 19 kwietnia br. do 
Rydułtowskiego Centrum Kultury na przedpremierowy pokaz filmu „Kabaret 
śmierci” w reżyserii Andrzeja Celińskiego. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego p. Eugeniusz 

Wala podziękował za otrzymane życzenia świąteczne oraz złożył życzenia 
Radnym i Pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu z okazji Świat Wielkanocnych. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16.10.  
 
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
       Przewodniczący Rady 
 
         /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
        


