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BRZ.0002.7.2013 
Protokół  nr XXXIII/13 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 27 czerwca 2013 roku 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 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 wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było                 

23 radnych, zaś w trakcie obrad liczba radnych zwiększyła się do 25 radnych.  

O swojej nieobecności poinformowały radne p. Teresa Glenc i p. Jolanta Tomaszewska. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powitał radnych, p. Barbarę Klimała                       

- Biegłego rewidenta oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych                           

i pracowników Starostwa Powiatowego, a także  przedstawicieli mediów oraz 

mieszkańców Powiatu.   

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
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 XXXII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok, 

b) sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, 

c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 

2012 rok, 

d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31.12.2012 roku, 
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e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2012 rok, 

f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok,  

g) dyskusja, 

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                      

w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2012, 

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

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) w części dotyczącej działań 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim jako 

powiatowej jednostki budżetowej, 

c) zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim, 

d) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego 

dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację 

Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania 

decyzji o przyznaniu dofinansowania, 

e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim przy ul. Wałowej 30, 

f) przyjęcia oświadczenia popierającego stanowisko Zarządu Śląskiego Zawiązku 

Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 

g) przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji 

drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 

2020, 

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

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

wraz z załącznikami. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
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9. Wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Informacje bieżące.  

11. Zamknięcie obrad XXXIII sesji.  

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że w dniu 26 czerwca 2013 r. do Rady 

Powiatu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o wycofanie z porządku obrad projektu 

uchwały  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu i złożenia wniosku 

o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację 

Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji                     

o przyznaniu dofinansowania, po czym przestawił jego treść. Pismo Zarządu Powiatu jest 

załącznikiem nr 3 do protokołu.  

Na tej podstawie poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do porządku obrad poprzez 

wykreślenie punktu 7 d).  

W głosowaniu, w którym  udział wzięło 25 radnych Rada Powiatu jednogłośnie – 25 

głosów za, przyjęła poprawkę do porządku obrad sesji.  

Innych wniosków  o zmianę porządku obrad nie było.  

 

Po zmianie porządek obrad  przedstawiał się następująco :   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok, 

b) sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, 

c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 

2012 rok, 

d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31.12.2012 roku, 

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2012 rok, 

f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok,  

g) dyskusja, 
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h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                      

w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2012, 

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

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) w części dotyczącej działań 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim jako 

powiatowej jednostki budżetowej, 

c) zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim, 

d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim przy ul. Wałowej 30, 

e) przyjęcia oświadczenia popierającego stanowisko Zarządu Śląskiego Zawiązku 

Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 

f) przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji 

drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 

2020, 

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

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

wraz z załącznikami. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Informacje bieżące.  

11. Zamknięcie obrad XXXIII 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 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

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

23 maja  2013 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.  

Przedstawił również informację o przeprowadzonych i prowadzonych postępowaniach               

o udzielenie zamówienia publicznego, która jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

Następnie Starosta Powiatu p. T. Skatuła  poinformował, że w dniu 3 czerwca 2013 r.   

podczas uroczystej gali odbywającej się w ramach 9. Forum Samorządowego                             

w Kołobrzegu Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz piąty wyróżniła szczególnie 

innowacyjne i wartościowe przykłady współpracy dwustronnej. Wśród nagrodzonych 

znalazł się nasz Powiat Wodzisławski. 

Powiat Wodzisławski i Powiat Recklinghausen otrzymały specjalne wyróżnienie Polsko                   

-Niemieckiej Nagrody Samorządowej za wspólnie zrealizowany projekt pn. „Rozwój 

struktur pomocowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dla osób uzależnionych 

od nałogów”, który był dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej 

w 2012 roku. W ramach projektu Polacy i Niemcy podnosili swoją wiedzę i kwalifikację 

w zakresie pomocy osobom uzależnionym oraz ofiarom przemocy w rodzinie. 

W imieniu Powiatu Wodzisławskiego wyróżnienie odebrała Dyrektor Powiatowego 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie p. Celina Uherek                  

– Biernat. 

           W dniu 14 czerwca br., w ramach V Dnia Samorządu Terytorialnego Województwa 

Śląskiego połączonego z sesją Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin                          

i Powiatów, odbyła się uroczystość wręczenia nagród Fundacji Rozwoju Demokracji 

Lokalnej – OKST im. Waleriana Pańki w Katowicach, popularnych „Walerek”. Nagroda 

Lidera Edukacji Samorządowej przyznawana jest urzędom za największą liczbę 

przeszkolonych pracowników. W kategorii powiatów ziemskich Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu Śl. zwyciężyło po raz czwarty. W 2012 r. spośród pracowników naszego 

Starostwa uczestników szkoleń było 357 w tym 75 w ramach unijnego projektu 

realizowanego przez Związek Subregionu, w Ośrodku Kształcenia Samorządu 

Terytorialnego im. Waleriana Pańki – 40.  

            W dniu 18 czerwca br. w Ministerstwie Środowiska  Starosta wziął udział                     

w uroczystości podpisania umowy na realizację budowy Zbiornika Racibórz Dolny. Umowa 

została zawarta w obecności m.in. Wiceministra Środowiska p. Stanisława Gawłowskiego, 
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Parlamentarzystów, Wojewody Dolnośląskiego, przedstawicieli Banku Światowego                    

i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wykonawcą inwestycji wybraną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

i Bank Światowy jest firma Dragados S.A. Oddział w Polsce. 

Zbiornik Racibórz Dolny ma zapewniać ochronę przeciwpowodziową 2,5 miliona 

mieszkańców dorzecza Odry.  

Wartość podpisanej umowy to prawie 934 mln zł, a termin jej ukończenia to 2017 r. 

Do uzgodnienia zostały jeszcze kwestie wykorzystania dróg do transportu materiałów 

niezbędnych do budowy Zbiornika. Zapewniono, że firma Dragados już wkrótce będzie 

się spotykać z samorządami, uzgadniane będą kwestie dotyczące transportu.  

W dniu 17 lipca 2013 roku ma nastąpić oficjalne rozpoczęcie budowy.  

             Następnie poinformował, że Starostwo odniosło sukces w konkursie o statuetkę 

Złotej Małpy, tj. w najbardziej prestiżowym konkursie z zakresu e-administracji. 

Starostwo zwyciężyło w kategorii Lider Cyfrowej Administracji, w której nagrody są 

przyznane odrębnie gminom miejskim, miejsko-wiejskim, wiejskim i powiatom ziemskim. 

Jury konkursu powołane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z udziałem 

przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oceniało skuteczność, 

kompleksowość i innowacyjność działań samorządów m.in. w takich obszarach, jak: 

kontakty online z mieszkańcami, modernizacja urzędu, edukacja cyfrowa, 

teleinformatyka w ochronie zdrowia, czy cyfrowa szkoła. 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród miały miejsce 19 czerwca br. 

w Gdańsku  podczas 17. konferencji Miasta w Internecie. Nagrodę wręczył Minister 

Administracji i Cyfryzacji. 

           Kolejna informacja dotyczyła Konwentu Starostów Województwa Śląskiego 

i Województwa Małopolskiego, który odbył się W dniach 17 – 18 czerwca 2013 r. Wzięła 

w nim udział m.in. Minister Rozwoju Regionalnego oraz Marszałek Województwa 

Śląskiego i Marszałek Województwa Małopolskiego. Wśród najważniejszych tematów 

Konwentu było omówienie współpracy obu województwa w staraniach o jak największe 

środki dla naszych regionów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 

 

Ad. 5  

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

wpłynęła żadna interpelacja. Interpelacji i zapytań nie zgłoszono 

 

Ad. 6 

a) sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok jest  załącznikiem 

nr 6 do protokołu. 

Opinie Komisji do sprawozdania :  
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Rewizyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła, który powiedział, 

że zakończenie roku budżetowego i obrachunkowego 2012 skutkuje tym,  

iż na organie wykonawczym ciąży obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi 

stanowiącemu jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu, które zawiera zestawienie 

dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim, 

-   informacji o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego. 

Ponadto Zarząd sporządza i przedkłada organowi stanowiącemu oraz  kontrolnemu 

sprawozdanie finansowe powiatu obejmujące swym zakresem: 

- bilans z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, 

- łączny bilans powiatowych jednostek budżetowych i powiatowego zakładu budżetowego  

  za 2012 rok, 

- łączny rachunek zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych i  powiatowego  

  zakładu budżetowego za 2012 rok, 

- łączne zestawienie zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych                                

  i  powiatowego zakładu budżetowego za 2012 rok. 

Z uwagi na fakt, iż liczba mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, przekroczyła, według 

stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, 150 000  osób sprawozdanie finansowe podlegało 

obowiązkowemu zbadaniu przez biegłego rewidenta. Wyłoniony na zasadach określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych rewident stwierdził, iż sporządzone przez organ 

wykonawczy sprawozdanie finansowe: 

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej                           

i finansowej Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31  grudnia 2012 roku, jak też wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012. 

- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

-  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, 

postanowieniami statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. przyjęty został w dniu 22 grudnia 2011 r. 

Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011. Po stronie dochodów 

zaplanowano osiągnięcie kwoty 121 868 663,00 zł., natomiast po stronie wydatków 

zaplanowano do rozdysponowania kwotę 126 915 954,00 zł. Charakterystyczną cechą 
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uchwalonego na 2012 r. budżetu powiatu był fakt, przyjęcia konstrukcji tegoż budżetu                  

z deficytem w wysokości 5 047 291,00 zł. stanowiącym - zgodnie z art. 217 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych – ujemną różnicę między planowanymi dochodami,             

a wydatkami budżetowymi. 

W toku wykonywania budżetu, plan dochodów zwiększono do kwoty 128 533 957,00 zł., 

natomiast plan wydatków osiągnął poziom 135 296 030,00 zł. Wykonanie budżetu za 

2012 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą 127 503 294,26zł., a po stronie 

wydatków kwotą 128 956 250,86 zł. Wykonany wynik budżetu za 2012 rok, to deficyt 

budżetowy w wysokości 1 452 956,00 zł. Dodatkowo w rozliczeniu budżetu powiatu 

za  2012 rok uwzględniono środki finansowe w kwocie 8 871 643,58 zł., stanowiące 

przychody pochodzące z tytułu wolnych środków jak i kredytu zaciągniętego w banku 

krajowym. Z kolei na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych 

kredytów i pożyczek, przeznaczono kwotę 1 233 354,88 zł, stanowiącą rozchody 

budżetowe. Wykonanie rozchodów powiększyło dodatkowo udzielenie w 2012 roku 

pożyczki w wysokości 1 500 000,00 zł. samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 

zdrowotnej, powiatowej jednostce organizacyjnej. Uwzględniając osiągnięte dochody 

i  przychody, pomniejszone o dokonane wydatki i rozchody, saldo budżetu powiatu 

za  2012 rok jest dodatnie i zamknęło się kwotą 4 685 332,10 zł. Osiągnięcie dodatniego 

wyniku finansowego w trudnym dla całej gospodarki okresie należy, ocenić pozytywnie.  

Sprawozdanie opisowe jak i statystyczne sprawozdania budżetowe były  też przedmiotem 

badań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Organ nadzoru wydał pozytywną 

opinię o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta zwrócił się do Rady, o udzielenie 

Zarządowi absolutorium, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego. 

 

b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok jest załącznikiem 

nr 7 do protokołu.  

 

Opinie Komisji do sprawozdania:  

Rewizyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

 

W punkcie tym p. Barbara Klimała – Biegły rewident przedstawiła opinię biegłego 

rewidenta. Opinia jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

c) Uchwała Nr 4100/III/99/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 
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przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 

rok jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Uchwałę przedstawił Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski.   

 

d)  informacja o stanie  mienia Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem nr 10 do  

     protokołu. 

Opinie Komisji do ww. informacji :  

Rewizyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

 

e) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Wodzisławskiego absolutorium za  2012 rok jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Wniosek został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                   

p. Jarosława Szczęsnego.  

 

f)  Uchwała Nr 4100/III/141/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku III Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego jest 

załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

Uchwałę przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady p. Dawid  Topol.  

 

g)  Głosów w dyskusji nie było.  

 

a)  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu                                                                                              

Wodzisławskiego za  2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego  za 2012 rok jest załącznikiem nr 13 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 

Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad  projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem 

głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos był wstrzymujący.  

 
 
Uchwała Nr XXXII/321/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za  2012 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego  za 

2012 rok,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 

i) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  

absolutorium   za 2012 rok jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 

Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad  projektem 

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem 

głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos był wstrzymujący.   

 
Uchwała Nr XXXIII/322/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium za 2012 rok   

została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. E. Wala  stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego  

udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za 2012 rok. Następnie złożył                        

Zarządowi Powiatu gratulacje z tego tytułu oraz podziękowania za wykonanie budżetu.  

 

Ad. 7  

a) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                                     

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2012, 

jest załącznikiem nr 17  do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych                            

nie było, 1 głos był wstrzymujący.   

 
Uchwała Nr XXXIII/323/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                     

w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2012, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 18  do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala ogłosił półgodzinną przerwę                   

w obradach.  

Po jej zakończeniu przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 

głos zabrał Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła.   

W imieniu Zarządu Powiatu podziękował za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu 

za miniony rok. Powiedział, że wynik głosowania cieszy ale również zobowiązuje. 

Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść i zrealizować oczekiwania w miarę 

możliwości. 

Następnie powiedział, że rok 2012 nie był łatwy, zrealizowano co prawda bardzo dużo 

istotnych przedsięwzięć,  z drugiej strony pomimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej 

Zarząd Powiatu starał się utrzymać prorozwojowy trend, co uważa iż przyniesie on 

oczekiwane sukcesy. Przed Radą i Zarządem stoją wielkie wyzwania, podejmowanie 

trudnych decyzji związanych z oświatą, służba zdrowia, infrastruktura drogową. Wierzy, 

że wspólnie uda się pokonać trudności.  

Na zakończenie podziękował za konstruktywną współpracę, głosy krytyki które też są 

potrzebne, niejednokrotne wsparcie Starosty, Zarządu i za zrozumienie. Zaapelował                          

o dalszą konstruktywną współpracę. Podziękował również wszystkich, którzy przyczynili 

się do realizacji budżetu szczególnie Skarbnikowi Powiatu i służbom finansowym jak 

również kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom. Podziękował wszystkim 

tym, którzy przyczynili się do pozyskania środków zewnętrznych dzięki  którym możliwe 
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było rozszerzenie zakresu działań Powiatu. Zapewnił, że starania o pozyskanie kolejnych 

funduszy unijnych będą podejmowane. 

  

Ad. 7  

b) Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej) w części dotyczącej działań Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim jako powiatowej jednostki budżetowej, jest 
załącznikiem nr 19 do protokołu.  
 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że do p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) 
zostało skierowane zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Organizacyjnej jak 
również w sesji Rady Powiatu.  
Pismem z dnia 17 czerwca 2013 roku p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) poinformował, iż nie będzie 
brał udziału w ww. posiedzeniach. 
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  

W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Komisji p. Adam Krzyżak, który 

przedstawił  uzasadnienie do projektu uchwały i udzielił dodatkowych wyjaśnień. 

Powołując się na treść pisma wraz z którym zwrócona została skarga przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawił uściślone następujące 

zarzuty stawiane przez p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej):   

-   domniemanego uczestnictwa pracowników PINB w Wodzisławiu Śląskim w czynnościach 

podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną,  

-   domniemanego braku umów między Gminą Gorzyce, a PINB w Wodzisławiu Śląskim,  

- domniemanego braku umowy między PINB w Wodzisławiu Śląskim, a Starostwem      

    Wodzisławskim o udostępnienie konta bankowego,  

- kwestie dotyczące finansowania telefonów służbowych i paliwa, 

-   żądanie wstrzymania  wypłat zobowiązań finansowych PINB w Wodzisławiu Śląskim        

    przez Starostę. 

P. Adam Krzyżak powiedział, że wyjaśnienia do powyższych zarzutów zawarte są                       

w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia skargi. 

Następnie powiedział, że po szczegółowej analizie pism i zadaniu pytań Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz na podstawie wyjaśnień udzielonych przez 

Skarbnika stwierdza się, że pytania które skierował do Rady Powiatu p. (dane 

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

publicznej) biorą się z niezrozumienia przepisów prawnych określających powiatową 
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jednostkę budżetową. Jednostki, które związane są z zakresem działania Powiatu to 

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny,  Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowa 

Komenda PSP, Komenda Powiatowa Policji. Chociaż jednostki te mają w nazwie słowo 

„powiatowe” nie mają takiego samego statusu. PINB, PPSP to jednostki budżetowe,                          

a więc finansowane bezpośrednio z budżetu powiatu, na które Powiat otrzymuje środki 

finansowe po czym przekazuje je na konta tych jednostek. Z kolei Powiatowy Lekarz 

Weterynarii, czy też  Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny to jednostki 

finansowane bezpośrednio z budżetu państwa i w tych przypadkach pieniądze nie 

przechodzą przez budżet powiatu.  

Komisja Organizacyjna zapoznała się ze sposobem wydatkowania dotacji udzielonych 

przez gminy na rzecz PINB. Gminy mogą udzielić dotacji Powiatowi z przeznaczeniem na 

działalność PINB. 

Wobec udzielonych wyjaśnień Komisja Organizacyjna proponuje Radzie Powiatu nie 

uwzględnić skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 

r. o dostępie do informacji publicznej) na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim i uznać ją za bezzasadną.  

 

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 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych                            

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXXIII/324/2013 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) w części dotyczącej działań 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim jako 
powiatowej jednostki budżetowej, została podjęta.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 20  do protokołu. 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 21 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisję Organizacyjną. 
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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 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych                           

nie było, 1 głos był wstrzymujący.   

 
Uchwała Nr XXXIII/325/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim, została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22  do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30, jest załącznikiem nr 23 do 

protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisję Budżetu. 

 

Radca prawny p. Adam Duży -  zwrócił się o dokonanie zmiany zapisu w preambule 

uchwały dotyczącej publikatora ustawy o samorządzie powiatowym to jest Dziennika 

Ustaw poz. 595 z 2013 roku.   

Projekt uchwały był przygotowany przed terminem publikacji tekstu jednolitego ustawy                   

o samorządzie powiatowym, stąd zachodzi potrzeba dokonania ww. zmiany.    

 

Następnie  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 XXXIII/326/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim przy ul. Wałowej 30, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 24  do protokołu. 
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e) Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia popierającego stanowisko 

Zarządu Śląskiego Zawiązku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, jest 

załącznikiem  nr 25  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz 

Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

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 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXIII/327/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przyjęcia oświadczenia popierającego stanowisko Zarządu Śląskiego Zawiązku 

Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 26  do protokołu. 

 

f) Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania 

powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020, jest załącznikiem nr 27  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska 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 24 



 16

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXIII/328/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji 

drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 

2020, została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Powiat Będzińsko – 

Lędziński oraz Powiat Rybnicki podjęły uchwały w tej sprawie, o czym powiadomiły 

pisemnie. Teksty uchwał są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. Otrzymane pisma 

zostaną skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.   

 

Uchwała stanowi załącznik  nr 28  do protokołu. 

 

g) 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 roku wraz z załącznikami, jest załącznikiem nr 29                    

do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję 

Zdrowia i Pomocy Społecznej.   

 

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 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych głosów przeciwnych                           

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXIII/329/2013 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 roku 

wraz z załącznikami, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr  30 do protokołu. 
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Ad.  8  

Punkt bezprzedmiotowy - radni nie złożyli interpelacji, ani zapytań.  

 

Ad. 9  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła powiedział, że powzięta została informacja                   

o likwidacji z końcem m-ca maja br. placówki Klub Opieki Dziennej nad Dziećmi „Wyspa 

Skarbów” i Młodzieżowego Ośrodka „Flota Młodych” – Port Wodzisław Śl.”. Budynek 

został przekazany Dyrekcji PPZOZ. Tymczasem do Wojewody wpływają pisma 

pracowników, w których skarżą się na dotychczasowego pracodawcę - Prezesa 

stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedziba w Katowicach, który 

zapewniał o korzystnym dla pracowników sposobie rozwiązania umowy o pracy za 

porozumieniem stron, co zaskutkowało dyskwalifikacją w przyznaniu im prawa do zasiłku 

dla osób bezrobotnych.     

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Dawid Topol –  zgodnie ze statutem złożył 

sprawozdanie z delegacji. Poinformował o swoim uczestnictwie w V Dniach Samorządu 

Terytorialnego w Województwie Śląskim organizowanych przez Śląski Związek Gmin                 

i Powiatów oraz Miasto tarnowskie Góry.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Roman Juzek – zgodnie ze statutem złożył 

sprawozdanie z delegacji. Poinformował o swoim uczestnictwie w IX Forum Psychiatrii  

Środowiskowej Beneficjentów  Rodzin i Profesjonalistów w Krakowie.  

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił:  

− pismo Przewodniczącego Rady Gminy w Gorzycach w sprawie skargi p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) przekazanej w części  do rozpatrzenia przez Radę Gminy, 

− pismo Posła na Sejm RP p. Henryka Siedlaczka wraz z kopiami interpelacji 

złożonych w Sejmie oraz udzielonymi przez adresatów odpowiedziami, 

− pismo p. Anny Hetman – radnej Sejmiku Województwa Śląskiego z kopiami 

interpelacji złożonych w Sejmiku oraz udzielonymi odpowiedziami przez adresatów, 

Pismo skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

− pismo p. Marian Jarosza – radnego Sejmiku Województwa Śląskiego w którym 

wyraził poparcie do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie apelu do 

Marszałka Województwa o podjęcie działań w kierunku poprawy stanu dróg 

wojewódzkich,  

Pismo skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
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− pismo Urzędu Marszałkowskiego  informujące o przekazaniu Przewodniczącemu 

Zarządu Powiatu Wodzisławskiego stanowisku wobec podjętego apelu w sprawie 

przebudowy dróg wojewódzki nas terenie Powiatu Wodzisławskiego,  

Pismo skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

− pismo Biura Poseł p. Izabeli Kloc informujące o skierowaniu do Marszałka  

Województwa Śląskiego w ww. sprawie,  

Pismo skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

− pismo Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  o podjętej uchwale Rady Miejskiej                   

w sprawie apelu o negatywne zaopiniowanie propozycji optymalizacji sieci 

kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych,  

Pismo skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

− pismo Przewodniczącego Rady Gminy Mszana przesyłające podjętą uchwałę                     

w sprawie prac nad oddaniem do użytku odcinka Autostrady A-1 od węzła                      

w Świerklanach do węzła w Mszanie, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

za 2012 rok, 

Pismo skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

− pismo Związku Górnośląskiego wraz z listem w sprawie autostrady A 1 i drogi                      

krajowej 78, 

Pismo skierowane do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

− pismo Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji Departamentu Kontroli, Skarg                       

i Wniosków przekazujące kolejna skargę p. Huberta Brachmana.  

Pismo skierowane do Starosty Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXII/320/2013 r.  

− pismo Starosty Wodzisławskiego informujące o udzieleniu odpowiedzi na skargę                    

p. Huberta Brachmana,  

Pismo skierowane do Komisji Organizacyjnej. 

− pismo o  interwencję w sprawie mobbingu stosowanego w ZPSWR,   

Pismo pozostanie bez rozpatrzenia ze względu na brak danych identyfikujących 

skarżących. 

W powyższej sprawie głos zabrał Starosta Powiatu p. T. Skatuła, który poinformował, iż do 

Starosty wpłynęło pismo tej samej treści i na tej podstawie zwrócił się do Dyrektora 

ZPSWR o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Następnie przedstawił treść odpowiedzi jaką 

udzieliła Dyrektor p. Beata Rączka.  

 Ww. pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił harmonogram 

posiedzeń komisji na miesiąc sierpień. Powiedział również, że następna sesja zwołana 

zostanie na dzień 29 sierpnia  2013 r.  o godz. 13:30.  
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Poinformował również o terminie wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska  z Komisja Powiatu Rybnickiego, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2013 r.                    

w Urzędzie Gminy w Mszanie.  

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                         

w uroczystościach jest załącznikiem nr 31 do protokołu.  

 

Ad. 11 

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

zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16:15.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera.  

            Przewodniczący Rady 

 

       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 

 


