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BRZ.0002.4.2013 
 

Protokół nr XXX/13  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 5 kwietnia 2013 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 5 kwietnia 2013 roku  
o godz. 13 00. 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  
23 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
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 XXIX sesji Rady Powiatu.  
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIX 

sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących: 

a) skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 
r. o dostępie do informacji publicznej), 

b) skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 
r. o dostępie do informacji publicznej). 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
8. Wnioski i oświadczenia radnych.  
9. Informacje bieżące. 
10. Zamknięcie obrad XXX sesji.  

 
Radni nie wnieśli uwag i wniosków do porządku obrad, zatem Przewodniczący 

Rady p. Eugeniusz 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 20 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XXIX/13 z obrad XXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
28 marca 2013 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Wicestarosta Powiatu p. Dariusz Prus przedstawił sprawozdanie  
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIX sesji, które stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu. Wicestarosta Powiatu przedstawił także informację na temat 
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przetargów i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji wpłynęła interpelacja radnego p. Romana Juzka  
w sprawie prowadzonej modernizacji ulicy Głożyńskiej w Wodzisławiu Śląskim – 
Dzielnicy Radlin II oraz zapytanie Radnej p. Janiny Chlebik – Turek dotyczące 
problemów związanych z remontem odcinka drogi powiatowej ul. Traugutta  
w Rydułtowach. 
 
Ad. 6 a) 

� Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu oraz kserokopia 
skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r.               
o dostępie do informacji publicznej), która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Dodał, że do 
skarżącego zostało wystosowane zaproszenie na sesję, ale z niego nie skorzystał. 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyjaśnienie 
kwestii zawartych w powyższej skardze i o odniesienie się do zawartych w niej 
zarzutów. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że po 
podjęciu uchwały skarga zostanie przekazana Staroście, który jest służbowym 
zwierzchnikiem Wicestarosty i to on będzie ją rozpatrywał. Rada tylko ją 
przekazuje według właściwości. Częścią zarzutów zawartych w skardze zajmuje 
się Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, a Rada Powiatu nie odnosi się 
do tych kwestii. Poza tym, Powiatowy Nadzór Budowlany tylko z nazwy jest 
powiatowy. Ani Zarząd ani Rada nie mają nad nim żadnego zwierzchnictwa. 
Dodał, że jeśli chodzi o praktykę odprawiania imprez urodzinowych 
w godzinach pracy oraz sprawę nagłośnienia w mediach skarżący powinien 
załatwić sobie sam. Odnosząc się do kolejnych zarzutów zawartych w skardze  
p. Przewodniczący powiedział, że ani Starosta ani Zarząd nie opiniuje kandydata 
na stanowisko powiatowego inspektora budowlanego, jak twierdzi skarżący. Rada 
nie ma także prawa analizować decyzji powiatowego inspektora, może to jedynie 
zrobić wojewódzki inspektor. Zmowa urzędnicza, o której pisze p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej), nadaje się do prokuratury, ale to On powinien złożyć do niej takie 
zawiadomienie. P. Eugeniusz Wala nadmienił, że skarżący pisze także o tym, że 
fakt przyznawania dotacji PINB- owi przez gminy został utrzymywany od 2008 r.  
w tajemnicy i ujawniony dopiero w 2012 r. przez kilku radnych z gminy Godów 
zgłaszających sprzeciw przekazywanym dotacjom. Dodał, że uczestniczył akurat 
w tej sesji w Gminy Godów i tam nikt nie wyrażał sprzeciwu. W tamtym czasie 
Gmina Godów miała kilka spraw, które wymagały załatwienia przez PINB i w tym 
celu przekazała mu dotacje celowe na ich załatwienie. 
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Radny p. Ireneusz Serwotka zabierając głos zadał pytanie, czy jest potrzebne 
zwoływanie sesji Rady skoro Przewodniczący Rady przygotował projekt uchwały 
przekazujący skargę Staroście. Dodał, że radni zostali powiadomieni wiadomością 
sms o zwołaniu sesji zanim otrzymali oficjalne zawiadomienie. Istnieje 
sprzeczność z innym zapisem, a mianowicie związanym z koniecznością 
dostarczenia radnym materiałów na sesję na 7 dni przez jej rozpoczęciem. 
Zwrócił się o to, aby spróbować rozwiązać sytuację, w której Prezydium Rady czy 
jej Przewodniczący stwierdzi, że skarga jest niewłaściwie skierowana i aby 
uniknąć sytuacji angażowania całej Rady poprzez zwoływanie sesji. Dodał, że jest 
to absurdalność i łamanie jednego przepisu po to, aby móc przestrzegać innego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że skarga  
p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) wpłynęła w Wielki Piątek w południe. Po konsultacji z radcą 
prawnym stwierdził, że lepiej złamać zapisy statutu mówiące o ilości dni, na ile 
mają zostać wysłane materiały sesyjne, niż zapisy ustawy, według której to 
organ jakim jest Rada powinien przekazać skargę adresatowi w ciągu 7 dni od jej 
wpłynięcia. P. Eugeniusz Wala nadmienił, że to jest właśnie wniosek do Komisji 
Organizacyjnej, która pracuje nad statutem, aby zmienić jego zapisy w tej 
kwestii. Aby w takiej sytuacji móc dostarczyć materiały radnym do 3 dni przed 
sesją. Przewodniczący nie może jednoosobowo decydować w imieniu organu, 
jakim jest rada powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 
21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wicestarosta Powiatu 
p. Dariusz Prus nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr XXX/300/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 6 b) 

� 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 jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                             
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu oraz 
kserokopia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej), stanowiąca załącznik nr 8 
do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Dodał, że do 
skarżącego zostało wystosowane zaproszenie na sesję, ale z niego nie skorzystał. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu 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 jednostki organizacyjnej – 
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Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.  
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych,  
1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr XXX/301/2013 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 jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                        
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 7 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował wszystkim, 
którzy w związku ze śmiercią jego mamy złożyli mi kondolencje i byli obecni na 
pogrzebie. 
 
Ad. 9 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 10 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XXX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 13.40.  
 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 
 
          Przewodniczący Rady 
 
        mgr inż. Eugeniusz Wala 


