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BRZ.0002.8.2013 
 

Protokół nr XXXIV/13  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 29 sierpnia 2013 roku 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 29 sierpnia 2013 roku  
o godz. 13 30. 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  
26 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Następnie powitał zaproszonych gości, których lista obecności stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu. Na sesję przybyli także pracownicy Zespołu Placówek Szkolno 
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 
 
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 XXXIII sesji Rady Powiatu. 
4. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim: 
a) informacja na temat budowy Zbiornika Racibórz Dolny oraz stanu 

zaawansowania prac przy budowie nowej wsi Nieboczowy, 
b) informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim,  
c) informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.  

5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2012 rok 
oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie. 

6. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu 
w Powiecie Wodzisławskim. 

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIII 
sesji.  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,  

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

c) wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych  
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Miasto Radlin, na realizację zadania  
o nazwie: „Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz z odwodnieniem”,  



2 
 

d) wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych  
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: 
„Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w Łaziskach, Gmina Godów”,  

e) 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, 

f) 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, 

g) przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspólnego stanowiska Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infrastruktury  
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie Autostrady A-1 
na odcinku Świerklany – Gorzyczki,  

h) 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 Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim.  

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11.Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.Informacje bieżące. 
13.Zamknięcie obrad XXXIV sesji.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala w związku z przybyciem 
na sesję pracowników Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim zaproponował zmianę porządku obrad 
sesji poprzez wprowadzenie w miejsce punktu 3 punktu, który otrzymałby 
brzmienie „Rozpatrzenie skargi p. Bożena Sikora na działalność kierownika 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo 
- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim”. Pewnym jest jednak, że Wysoka 
Rada nie będzie w stanie rozpatrzeć skargi na podstawie opinii obecnych 
pracowników tejże Placówki, wobec tego dodatkowa zmiana w porządku obrad 
przyjęłaby formę punktu 3 a), który otrzymałby brzmienie: „Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi  
p. Bożeny Sikora na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim”. W związku z tym, punkt 9 h) zostałby wykreślony z porządku obrad, 
natomiast pozostałe punkty uzyskałyby kolejną punktację. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
zmian w porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zmiana 
porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Inne uwagi ani wnioski nie zostały 
zgłoszone, zatem Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji 
następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  
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3. Rozpatrzenie skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) Bożena Sikora na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - 
Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 
a) rozpatrzenie 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 – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - 
Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu. 
5. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim: 
a) informacja na temat budowy Zbiornika Racibórz Dolny oraz stanu 

zaawansowania prac przy budowie nowej wsi Nieboczowy, 
b) informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim,  
c) informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.  

6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2012 rok 
oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie. 

7. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu 
w Powiecie Wodzisławskim. 

8. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIII 
sesji.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego,  

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

c) wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych  
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Miasto Radlin, na realizację zadania  
o nazwie: „Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz z odwodnieniem”,  

d) wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych  
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: 
„Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w Łaziskach, Gmina Godów”,  

e) 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, 

f) 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, 

g) przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspólnego stanowiska Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku 
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Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infrastruktury  
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie Autostrady A-1 
na odcinku Świerklany – Gorzyczki. 

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12.Wnioski i oświadczenia radnych. 
13.Informacje bieżące. 
14.Zamknięcie obrad XXXIV sesji.  
 
Ad. 3 

� Rozpatrzenie 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 Zespołu Placówek Szkolno - 
Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala oddał głos pracownikom 
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim przybyłym na sesję, którzy prosili o nie podawanie do wiadomości ich 
nazwisk, gwarantując jednocześnie, że są pracownikami wspomnianej Placówki. 
 
Radny p. Piotr Cybułka zadał pytanie Przewodniczącemu Rady, dlaczego na 
posiedzeniu Komisji Organizacyjnej stwierdza się, że anonimy nie będą 
rozpatrywane, a w tej chwili anonimowo pracownicy będą zabierać głos. Zapytał 
także, czy o tak dużej reprezentacji pracowników Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo – Rewalidacyjnych na sesji wie Skarżąca – p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zwracając się do Radnego 
p. Piotr Cybułki, powiedział, że nie można ograniczać prawa obywateli do wstępu 
na sesję, każdy może wziąć w niej udział, ponieważ obrady są jawne. Nikt nie 
musi na to pytanie odpowiadać. Poprosił także zgromadzonych pracowników  
o przedstawienie się. 
 
Pracownica Nr 1 Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych powiedziała, że toczą się rozprawy w sądzie. Jedna została już 
zakończona, a druga aktualnie się toczy. Dlatego m.in., że na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej nauczyciele mówią głośno na tematy, które ich bolą. 
 
Pracownica Nr 2 Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych zwracając się do Radnego p. Piotra Cybułki powiedziała, że  
p. Bożena Sikora formułując swoje skargi do różnych instytucji, nigdy nikogo nie 
pyta o zdanie, a podpisuje się m.in. jako „pracownicy”. Dodała, że nikt z nich nie 
identyfikuje się z tymi skargami i odcina się od tego. W związku z tym, 
pracownicy przybyli na sesję Rady Powiatu, aby jasno o tym powiedzieć. 
 
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra zabierając głos powiedziała, że 
jeżeli chodzi o skargi, to zgodnie z rozporządzeniem, które reguluje sposób 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków § 8 ust. 1 stanowi, że „Skargi  
i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
pozostawia się bez rozpoznania”. Stąd taka zasada, że nie rozpoznaje się 
anonimów, bo nie ma ku temu podstawy prawnej. Dodała, że inną sprawą jest 
wystąpienie na sesji. Sesje są jawne, każdy może na nie przyjść i każdy może 
zabrać głos o ile głos ten zostanie mu udzielony przez przewodniczącego jako 
gospodarza porządku obrad. Osoba występująca nie ma obowiązku podawania 
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swoich danych osobowych. Stąd też nie ma podstaw prawnych żeby żądać od 
przybyłych pracowników przedstawiania się, a indywidualna decyzja w tym 
zakresie należy tylko do osób wypowiadających się. Natomiast do Rady należy 
ocena takiej wypowiedzi. Na ile wypowiedź osoby, która się nie przedstawiła jest 
wiarygodna, zasługuje na uwzględnienie, czy też nie będzie brana pod uwagę 
albo nie będzie wiadomo od kogo ona pochodzi. Radca prawny p. Aleksandra 
Miera – Spyra powiedziała, że drugą kwestią jest obecność Skarżącej p. (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej) na sesji. Każdy ze skarżących jest informowany, że jego skarga jest 
rozpoznawana na danej sesji. Sesje są jawne, porządek obrad jest publikowany  
i jeżeli życzeniem p. Bożeny Sikory byłoby w dzisiejszych obradach uczestniczyć, 
to ma ku temu prawo tak jak każda inna osoba. Kwestią obojętną prawnie jest 
konsultowanie czy informowanie Skarżącej o tym, że ktoś zechce uczestniczyć  
w procedurze wyjaśniającej. Natomiast sama sprawa wysłuchania przybyłych 
Pracowników Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych 
również znajduje swoje umocowanie w prawie, ponieważ zgodnie  
z rozporządzeniem, przed merytorycznym rozstrzygnięciem skargi Rada Powiatu 
może prowadzić postępowanie wyjaśniające. Skoro skarga do Rady wpłynęła, to 
od momentu jej wpływu rozpoczyna się postępowanie zmierzające do jej 
rozpatrzenia i w ramach tego postępowania wyjaśniającego nie ma żadnych 
przeszkód ażeby Rada jako organ, wysłuchała również obecnych na sali 
Pracowników. 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że z pierwszej części wypowiedzi radcy 
prawnego wynika, że obecnie jest rozpatrywana skarga. Wobec tego zapytał, czy 
osoba Skarżąca została o tym powiadomiona. 
 
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra powiedziała, że nie ma takiego 
obowiązku. Porządek obrad jest jawny i odpowiednio wcześniej został 
opublikowany. 
 
Radny p. Piotr Cybułka zauważył, że porządek obrad sesji został jednak 
zmieniony. 
 
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra powiedziała, że owszem, ale 
zmiana ta dotyczyła jedynie kolejności punktów, a nie meritum. 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że w dalszym ciągu nie znajduje 
odpowiedzi na to, że anonimów Rada Powiatu nie rozpatruje, a rozpatruje 
anonimowe wypowiedzi. Z tego wynika, że jeśli dzisiaj zostanie ustalony przez 
Radę termin rozpatrywania skargi, to nie ma żadnych przeszkód, aby 
zgromadzeni również wzięli udział w sesji, na której będzie rozpatrywana skarga. 
Dodał, że nie jest niczyim adwokatem, nazywa się Piotr Cybułka i mówi to co, 
uważa za słuszne dla ludzkiej sprawiedliwości. Jeżeli ktoś się skarży, musi mieć 
jakiś powód. Jeżeli kogoś ta skarga dotyka, musi się bronić. Jeżeli jest 
skierowana do Rady, to Rada musi ją rozpatrzeć. Obydwie strony powinny mieć 
równe prawa i możliwości do wypowiedzi i brania w udziału w rozpatrywaniu tej 
sprawy. Zapytał, jakie sumienie ma Pan Przewodniczący skoro uznaje, że jedni 
mogą brać udział w sesji, a inni nie mogą i ich sprawa rozpatrywana jest 
zaocznie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zadał pytanie 
zgromadzonym pracownikom Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych, czy osobiście zapraszał ich na sesję. 
 
Pracownicy wspomnianej Placówki zaprzeczyli. 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że uważa, że jeżeli ktoś jest nauczycielem  
i ma umowę o pracę, a nie ma cywilnej odwagi powiedzieć jak się nazywa, to coś 
jest nie tak. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala pozostawił 
zgromadzonym pracownikom dowolność w tej kwestii i oddał im głos. 
 
Pracownik Nr 3 powiedziała, że na dzisiejszą sesję Rady Powiatu obecni 
pracownicy zebrali się spontanicznie po to, żeby wesprzeć swojego pracodawcę 
p. Beatę Rączkę, ponieważ od półtora roku w Placówce, w której są zatrudnieni 
odbywają się ciągłe kontrole, których przyczyną są różnego rodzaju donosy  
i skargi. W związku z tym ta Placówka jest chyba najbardziej w Polsce 
skontrolowaną jednostką. Dodała, że nie przyszli tu, aby analizować skargi, ale 
po to, aby wesprzeć Dyrektora i odciąć się od tego, a większość osób z grona 
pedagogicznego nie ma nic wspólnego z żadnymi donosami i skargami. 
 
W tym miejscu wszyscy obecni na sali pracownicy po kolei się przedstawili. 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że jest mowa o tym, że skarga nie jest 
rozpatrywana, ale jeżeli padło nazwisko p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) i p. Beata Rączka, to 
skarga jednak jest rozpatrywana. Świadczy o tym także fakt wysłuchiwania 
strony. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że Rada 
przyjęła porządek obrad, gdzie punkt 3 brzmi: „Rozpatrzenie 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 Zespołu 
Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim”, 
podpunkt 3 a): „Rozpatrzenie 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 – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo 
- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim”. Nie było żadnych głosów 
przeciwnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, a więc jest to dopiero 
początek rozpatrywania skargi. 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że w takim razie Rada bezprawnie 
rozpatruje skargę, ponieważ p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                 
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) nie została o tym 
powiadomiona,  
a sprawa się toczy. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zwrócił uwagę Radnemu 
p. Piotrowi Cybułce, że nie ma wykształcenia prawniczego, w przeciwieństwie do 
obecnej na sali p. mecenas. Dodał też, że nie zamierza prowadzić z nim prawnej 
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polemiki. Po wysłuchaniu opinii radcy prawnego wie, że Rada nie przekracza 
prawa. 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że uważa, że jednak przekracza. 
 
Pracownica Nr 4 powiedziała, że pracownicy zebrali się tutaj, jako 
przedstawiciele rady pedagogicznej Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych poza jakąkolwiek zgłoszoną skargą. Chcieli wyrazić wyłącznie 
swoją opinię na temat sytuacji zaistniałej w Placówce o której mowa, a która to 
sytuacja trwa od dłuższego czasu. Dodała, że jako nauczyciele starają się bardzo 
ciężko pracować na dobry wizerunek Szkoły, na to, żeby przede wszystkim 
zapewnić dobry rozwój uczniom i wykształcenie ich rodzicom. Okazuje się, że 
jeden czy dwóch pracowników Placówki psuje ten wizerunek i jednocześnie 
atmosferę w pracy. Dodała także, że czują się zastraszeni i to był powód, że 
chcieli pozostać anonimowi w swoich wypowiedziach. Na początku chcieli te 
wszystkie konflikty i problemy rozwiązać sami wewnątrz Placówki, ale skończyło 
się to ciąganiem po sądach na coraz to nowe rozprawy, na które muszą stawiać 
się jako świadkowie. Powiedziała, że nauczyciele chcą tylko spokojnie pracować, 
poświęcić się dla dzieci i są zadowoleni z Dyrekcji swojego zakładu pracy, bo jest 
w nim przestrzegane prawo, a oni mają zachowane wszystkie przysługujące im 
przywileje. Do tej pory, od 30 lat w Szkole była dobra atmosfera, ale od kilku lat 
to się wszystko psuje. Czasami boją się iść do pracy. Jest początek roku 
szkolnego, który zawsze witany był z entuzjazmem, a teraz obawiają się tego, 
czego będzie dotyczyć kolejna skarga i jaki znowu wyniknie konflikt. Dodała, że 
większość z pracowników nie wie o co p. Dyrektor jest oskarżana, ani kto ją 
oskarża. Oni nie chcą się tym zajmować, chcą spokojnie pracować, bo ich 
Placówka działa na najwyższym poziomie, dbają o jej jakość i chcą żeby Rada 
Powiatu miała jasność, że pomysły osób skarżących są wyimaginowane i wyssane 
z palca. Oprócz Państwowej Inspekcji Pracy, nie jeden sąd już to badał i nikt 
nigdy niczego się nie dopatrzył, bo nie ma czego. Na koniec powiedziała, że 
pracownicy dzisiaj chcieli wyrazić swoją opinię i jest im przykro, że ich Dyrekcja 
jest ciągle atakowana. 
 
Pracownica Nr 5 powiedziała, że „półtorej roku temu, jak wspomniała 
koleżanka, pojawiło się naszej Placówce zło, które przez ten czas rozrosło się jak 
macki ośmiornicy i przybrało różne formy - podawanie do sądu o pomówienia,  
o słowa wyrwane z kontekstu”. Dodała, że pracownicy czują się zastraszeni, 
szykanowani, boją się odzywać między sobą i wyrażać swoje emocje, bo nie 
wiedzą jak to będzie odebrane. Wszystko cokolwiek powiedzą pracownicy lub  
p. Dyrektor może być skierowane przeciwko nim. Powiedziała, że przyszli dziś na 
sesję ponieważ ich środki już się wyczerpały i chcą prosić Radę Powiatu o pomoc 
w rozwiązaniu tego problemu, bo ich Placówka ma bardzo dobrą ocenę w skali 
kraju, wszyscy starają się kształcić i podnosić swoje kwalifikacje, a taka sytuacja 
nie wpływa korzystnie na nikogo. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że Komisja 
Organizacyjna w dniu 16 września br. będzie rozpatrywała tę skargę. Dodał, że 
wcześniej o tym informuje gdyż może ktoś z radnych chce uczestniczyć w tym 
posiedzeniu. Na tę Komisję zostały zaproszone obie strony skargi i sprawa będzie 
rozpatrywana. Zaproponował, aby podjąć uchwałę wskazującą nowy termin 
rozpatrzenia skargi. 
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Pracownica Nr 6 zwracając się do Radnego p. Piotra Cybułki powiedziała, że 
pracownicy przyszli na sesję, ponieważ trwają jeszcze wakacje, a termin 
rozpatrzenia skargi, który zostanie wyznaczony to jest miesiąc wrzesień kiedy 
trwa już rok szkolny, w czasie którego nauczyciele nie mogą zostawić dzieci bez 
opieki, a nikt nie przyszedłby w ich imieniu. Dodała, że o tym, że ta sprawa 
będzie rozpatrywana na dzisiejszej sesji dowiedzieli się ze strony internetowej, 
na której był umieszczony porządek obrad sesji. Wiedzieli, że to jest kolejna 
skarga, która nie tylko psuje wizerunek Placówki, ale też wpływa na jakość pracy 
jej nauczycieli. Dyrektor jest po to żeby go słuchać, ale też żeby go wspierać,                 
a dzisiaj nie ma ani p.(dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) ani p. Beaty Rączki i są tu tylko ze 
względu na to, że są wakacje. Powiedziała, że wszyscy chcieliby prosić Radę już 
nie tyle o pomoc, ale o interwencję w tej sprawie. 
 
Ad. 3 a) 

� 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 Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 3 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 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 Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w 
Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr XXXIV/330/2013 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 Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż protokół 
został przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział 
wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr XXXIII/13 z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
27 czerwca 2013 roku został przyjęty. 
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Ad. 5 
� Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim. 
 
Ad. 5 a) 

� Informacja na temat budowy Zbiornika Racibórz Dolny oraz stanu 
zaawansowania prac przy budowie nowej wsi Nieboczowy. 

 
Dyrektor Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu p. Witold Krochmal 
zabierając głos powiedział, że Biuro Koordynacji Projektu we Wrocławiu jest 
instytucją koordynującą pomiędzy instytucjami finansującymi cały projekt, 
rządem i instytucjami realizującymi, takimi jak RZGW Wrocław, RZGW Gliwice, 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Cały projekt składa się z czterech komponentów. Komponent A to 
budowa zbiornika przeciwpowodziowego suchego w Raciborzu. Komponent B jest 
związany z budową wrocławskiego węzła wodnego. Komponent C to budowa 
systemu monitorowania zagrożenia przeciwpowodziowego na obszarze kraju, 
gdzie instytucją realizującą jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
Komponent D to komponent wsparcia technicznego projektu. Cały projekt jest 
wyceniony na kwotę około 506 mln euro, które to środki pozyskane są z czterech 
źródeł: Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej -
funduszy strukturalnych, instytucji rządowych takich jak Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, pieniędzy Programu „Dla Odry”, a także z budżetu 
państwa. Dyrektor Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu p. Witold Krochmal 
dodał, że budowa Zbiornika Racibórz Dolny realizowana jest w trybie procedur 
Banku Światowego. Są one odmienne od polskich procedur, w związku z tym nie 
obowiązuje np. Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne akty 
prawne, ale wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem i procedurami 
administracyjnym, które są w trakcie realizacji są procedurami obowiązującymi. 
Następnie omówił Komponent A, czyli budowę Zbiornika w Raciborzu pomijając 
jego historię, którą wszyscy doskonale znają i ograniczając się do omówienia 
stanu bieżącego. Powiedział, że nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na budowę 
Zbiornika, wygrała go hiszpańska firma „Dragados”, za kwotę prawie 1 mld zł. 
Jest to mniej więcej kwota, która była oszacowana przez ekspertów, a która 
wynosiła 1 mld 36 mln zł. Te środki będą pochodziły z czterech wyżej 
wspomnianych źródeł. Najwięcej w przypadku tego komponentu będzie z Banku 
Rozwoju Rady Europy – 114,3 mln euro, następnie z Banku Światowego –  
27,4 mln euro, z Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odry – 57 mln euro  
i z funduszy europejskich – 59 mln euro. W sumie – 259 mln euro. Wybrany 
wykonawca rozpoczął roboty, jest już wykonany jeden z ważnych elementów – 
przerzucenie stawu Plinc - zgodnie z decyzjami oceny oddziaływania na 
środowisko. Firma przygotowuje się do robót głównych związanych z budową 
tamy czołowej Zbiornika. Sam Zbiornik ma mieć długość 12 km, szerokość –  
2 km, tama czołowa ma wynosić od 12 do 14 metrów, tamy boczne – około  
8 metrów, sam fundament będzie miał około 6 ha. Materiały, które trzeba będzie 
wykorzystać, to około 8 mln metrów sześciennych kruszyw i 70 tys. metrów 
sześciennych betonu pod tamę czołową. Realizacja tej inwestycji musi być 
ukończona w 2017 roku. Nad bezpieczeństwem całości, zgodnie z decyzjami 
Banku Światowego, czuwa powołany do tego Międzynarodowy Panel Ekspertów, 
w którym musi zasiadać przynajmniej dwóch ekspertów spoza Europy (jeden jest  
z Kanady, drugi ze Stanów Zjednoczonych), a także eksperci europejscy m.in.  
z polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Tam i Zapór Wodnych. Eksperci ci cały czas 
monitorują zarówno Projekt jak i sposób jego realizacji. Dodał, że poziom 
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zaangażowania zarówno finansowego jak i technicznego oraz poziom 
zaangażowania robót wskazuje na to, że Zbiornik będzie wykonany zgodnie ze 
sztuką inżynierską i będzie na trwale poprawiał bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe całej doliny Odry, bo zakres jego oddziaływania będzie aż do 
Wrocławia, do brzegu dolnego Odry. Dyrektor Biura Koordynacji Projektu we 
Wrocławiu p. Witold Krochmal powiedział, że Biuro Koordynacyjne Projektu 
zatrudnia dwóch pracowników branżowych, księgową i sekretarkę oraz osoby na 
kontrakcie, które zajmują się hydrotechniką, nadzorem, finansami i ochroną 
środowiska. Jest to typowo amerykańska instytucja, której powołania wymagał 
Bank Światowym w umowie z rządem polskim po to, aby mieć wpływ na 
realizację tej inwestycji. 
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Budowy Zbiornika Racibórz Dolny  
p. Augustyn Bombała dodał kilka informacji techniczno – organizacyjnych,  
a mianowicie: 16 czerwca br. została podpisana umowa na budowę Zbiornika 
Racibórz Dolny. 15 lipca zostało podpisane polecenie rozpoczęcia robót. 
Następnego dnia przekazano wykonawcy plac budowy i od 17 lipca zaczęły się 
roboty. Pierwszy okres sprawdzający miał się odbyć do końca sierpnia – takie 
były wymagania decyzji środowiskowej – w czasie którego miał zostać 
wybudowany staw Plinc, który z punktu widzenia hydrotechniki w całości zadania 
jest do niczego nie potrzebny, ale wymagany przez decyzję środowiskową, która 
mówi, że rzeczą prawdopodobną jest, że sama budowa, jak i ewentualna 
eksploatacja, tzn. napełnianie Zbiornika, może w jakimś stopniu zniszczyć 
środowisko naturalne. Należy zatem przenieść cenne przyrodniczo okazy do 
wybudowanego stawu Plinc, znajdującego się poza czaszą Zbiornika. Dodał, że 
był to okres pewnego rodzaju próby dla wykonawcy, na ile szybko będzie  
w stanie te prace wykonać. Kontynuując powiedział, że dwa dni temu podpisany 
został protokół odbioru robót tego stawu i ta część została zamknięta. 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Budowy Zbiornika Racibórz Dolny p. Augustyn 
Bombała powiedział, że zadanie jest przeogromne. Jeżeli ma być wykonane  
w terminie, trzeba codziennie sypać 15 tys. metrów sześciennych kruszywa, 
które najpierw trzeba przywieźć, obwałować i sprawdzić. Wszystko zależy od 
pogody i od tego, jak będą wyglądały okresy zimowe. Zaznaczył, że chciałby 
wypowiedzieć się jak najrzetelniej, ale dzisiaj ta rzetelność wymaga pewnej 
ostrożności, dlatego, że jest jeszcze przed okresem, kiedy ta budowa się na 
dobre rozpocznie. Prawdopodobnie 10 września zaczną się prace przy budowli 
bloku przelewowo - spustowego. To jest największa inwestycja – 6 ha 
powierzchni, 11 metrów głębokości wykopu, na których na głębokości 3 metrów 
trzeba wylać w bardzo skomplikowany sposób zbrojone betony, bo to będzie 
stanowiło podstawę do wszystkich wrót, które będą w razie zagrożenia zamykały 
drzwi ważące ponad 20 ton każde. Przedsięwzięcie to jest ogromne i technicznie 
bardzo skomplikowane, ale wszystko jest przemyślane do ostatniego szczegółu. 
Cała inwestycja ciągle znajduje się pod ostrą kontrolą Międzynarodowego Panelu 
Ekspertów. Wbrew krążącym plotkom, po zakończeniu budowy Zbiornika nikt nie 
planuje robić próby jego szczelności, coś takiego z punktu widzenia dzisiejszego 
prawa jest niemożliwe. Hipotetycznie rzecz biorąc, gdyby nie brać pod uwagę 
przepisów prawa, to przy dzisiejszym przepływie Odry, napełnianie Zbiornika 
trwałoby około 8 miesięcy, a poza tym nikt nie zgodziłby się nigdy na to żeby 
zamknąć wodę na Odrze i narazić na wyginięcie całego środowiska naturalnego 
rzeki. Budowany obiekt hydrotechniczny klasy pierwszej nie może być źle 
wykonany, ponieważ przy jego ewentualnym napełnianiu mógłby zniszczyć 
Miasto Racibórz, a on musi zapewnić mu bezpieczeństwo. Na dzisiaj nie ma 
żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że się coś może nie udać. Dodał, że jeśli 
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będzie taka wola lub potrzeba może złożyć zobowiązanie, że w zależności od 
zapotrzebowania za rok pojawi się żeby złożyć meldunek dotyczący aktualnej 
realizacji inwestycji. Zaznaczył także, że bez współdziałania powiatów 
wodzisławskiego i raciborskiego Zbiornik nie powstanie. Jeżeli nie będzie 
wsparcia ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej, to na pewno będzie  
o wiele trudniej. Zbiornik Racibórz Dolny jest obiektem, który znakomicie 
poprawi bezpieczeństwo całej okolicy, a podtopienia i zagrożenia powodziowe, 
które do tej pory miały miejsce znikną. Obiektów inżynieryjnych jest znacznie 
więcej niż tylko te, o których aktualnie mowa i suma całości spowoduje, że 
zagrożenie powodziowe dla tego regionu zniknie. To pozwoli także na ochronę 
obszarów, które leżą poniżej Wrocławia. Pełnomocnik Dyrektora ds. Budowy 
Zbiornika Racibórz Dolny p. Augustyn Bombała powiedział, że wydany został 
materiał informacyjny, w którym opisany jest cały Zbiornik. Podziękował 
Staroście oraz Radzie Powiatu za dotychczasową współpracę i wsparcie, a także 
poprosił o dalsze. 
 
Wójt Gminy Lubomia p. Czesław Burek zabierając głos powiedział, że kilka 
razy występował już na sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawach 
Zbiornika, a raczej w sprawach konsekwencji społecznych tej budowy, bo mowa 
jest o tym, że Zbiornik Racibórz Dolny ma chronić 2,5 mln ludzi, natomiast jego 
zadaniem jako wójta gminy jest bronić 700 osób, które są przesiedlane. Dodał, 
że kończy się powoli jego rola, bo między RZGW i Gminą Lubomia doszło 
wreszcie do porozumienia, a współpraca jest harmonijna. 20 grudnia została 
podpisana pierwsza umowa z RZGW na finansowanie budowy infrastruktury 
nowych Nieboczów w zakresie budowy dróg, chodników, ciągów pieszo - 
jezdnych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci 
elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, oświetlenia ulicznego. Umowa, która 
opiewa na ponad 32 mln zł jest największą w dotychczasowej historii Gminy 
Lubomia. 27 marca podpisano dalszą umowę na budynki użyteczności publicznej, 
tzw. przestrzeń publiczną, a więc budowę remizy ze świetlicą, rynku, boisk 
sportowych, budynku sportowego, cmentarza, przeniesienie wszystkich istotnych 
pamiątek oraz krzyży przydrożnych. 23 stycznia metropolita katowicki zgodził się 
na budowę kościoła w nowych Nieboczowach. Od strony formalno - prawnej 
finansowania tej inwestycji Gmina takie dokumenty posiada i kieruje wielkie 
podziękowania w stronę przedmówców, bo ta współpraca od zeszłego roku 
przeszła w zupełnie inną jakość. Wójt Gminy Lubomia p. Czesław Burek dodał, że 
zawsze narzekał na tempo pracy RZGW, ale w tej chwili kadra jest tam naprawdę 
na wysokim poziomie i gdyby tak było od początku, to być może już ta 
inwestycja byłaby zakończona, ponieważ od 2007 roku nie było żadnych 
przeszkód, aby budować Zbiornik, bo rząd zaciągnął pożyczkę, a Nieboczowianie 
przestali protestować. Zbyt długo się zastanawiano czy 10% tej inwestycji 
poświęcić na cele społeczne, czy też nie. Wszystko to spowodowało, że  
w Nieboczowach nie zamieszka 600 osób jak planowano na początku, ale od 150 
do 200. Jednak wieś przetrwa i będzie symbolem harmonii interesu 
ogólnopaństwowego z interesem lokalnym. Jej budowa jest ewenementem  
w skali krajowej i takich przypadków raczej nie jest zbyt dużo. Dodał, że w 2010 
roku weszła w życie tzw. spec ustawa powodziowa, czyli ustawa o szczególnych 
zasadach realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, która 
stanowi bardzo jasno, że grunty niezbędne do realizacji zbiornika z mocy prawa 
przechodzą na rzecz Skarbu Państwa. Można zadać sobie pytanie, po co Państwo 
finansuje budowę nowej wsi, skoro mogło tylko wypłacić odszkodowania. Wynika 
to z zobowiązań międzynarodowych, ponieważ umowa pożyczki z Bankiem 
Światowym przewiduje właśnie budowę nowej wsi. Jeżeli tego zapisu by nie było, 
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to niewątpliwie Nieboczowy byłyby ofiarą spec ustawy powodziowej. Wójt Gminy 
Lubomia p. Czesław Burek powiedział, że ma nadzieję, że w ciągu 3 lat ta wieś 
powstanie. Jest pisemne zapewnienie, że Nieboczowianie do 2016 roku mogą 
przebywać w swojej wsi, bo w 2017 roku ma być zakończona budowa Zbiornika. 
Od strony finansowania sytuacja jest wyjaśniona, natomiast pojawiły się kłopoty 
innego rodzaju. Pierwotnie, jeszcze do zeszłego roku, budowniczym  
i finansującym tej nowej wsi miało być RZGW. W związku z zamieszaniem 
kadrowym w tej instytucji, już od pewnego czasu Gmina Lubomia występowała  
o to, żeby to ona budowała nową wieś za pieniądze z odszkodowań,  
z dofinansowania Skarbu Państwa i z pieniędzy Banku Światowego. Ostatecznie 
te dwie umowy z grudnia i z marca spowodowały, że wieś będzie budowała 
Gmina. Dokumentację, którą miało zapewnić RZGW, w grudniu przekazano. Jej 
wykonawcą była niemiecka firma „Ces” i zawiera ona bardzo wiele wad. Firma ta 
już została zwolniona. Zaznaczył, że największym problemem jest uzyskanie 
pozwoleń. Powoli usuwane są błędy, ale pracownicy urzędu nie mogą poprawiać 
nie swoich projektów. Aktualnie najważniejsze jest uzyskanie wszelkich pozwoleń 
i przejście procedur Banku Światowego, które znacznie różnią się od polskich. 
Być może uda się rozpocząć budowę w grudniu. Półtora roku będzie trwała 
budowa infrastruktury technicznej, później infrastruktura gminna i budynki 
użyteczności publicznej, to w sumie trzy lata. Nieboczowianie sami zaczęli już 
budować, Gmina im pomaga robić drogi tymczasowe i już kilkanaście budynków 
zaczyna powstawać. Wójt Gminy Lubomia p. Czesław Burek bardzo dobrze ocenił 
współpracę ze Starostą oraz ze swoimi przedmówcami. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przypomniał, że 
wprowadzenie tematu aktualnej sytuacji dotyczącej budowy Zbiornika Racibórz 
Dolny odbyło się na wniosek Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
  
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
p. Krystyna Smuda zabierając głos powiedziała, że radni Komisji Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska bardzo interesują się dużymi inwestycjami użyteczności 
publicznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego, takimi jak budowa Autostrady  
A-1 i Zbiornika Racibórz Dolny. Świadczy o tym chociażby projekt uchwały  
w sprawie budowy Autostrady A-1, który będzie rozpatrywany w dalszej części 
sesji. Każdego roku w planie pracy Komisji, ujęta jest tematyka budowy 
Zbiornika Racibórz Dolny oraz nowej wsi Nieboczowy. Zapraszani są na takie 
posiedzenia przedstawiciele RZGW oraz Wójt Gminy Lubomia, który uczestniczy 
w każdym posiedzeniu, w przeciwieństwie do RZGW. Faktem jest, że ponad 40% 
powierzchni Zbiornika znajduje się w granicach administracyjnych Gminy 
Lubomia, a tym samym w Powiecie Wodzisławskim. Stąd zobowiązuje to do 
przekazywania najnowszych informacji z przebiegu prac budowy Zbiornika.  
Dodała, że w trakcie realizacji tej inwestycji, transport na pewno będzie się 
odbywał po drogach samorządowych. Wiele z nich na dzień dzisiejszy jest w nie 
najlepszym stanie technicznym i istnieją obawy, że do ukończenia budowy 
Zbiornika te właśnie drogi będą uszkodzone, a szkody będą niewyobrażalne. 
Przypomniała zgromadzonym, że Powiat do tej pory nie otrzymał ani jednej 
złotówki za szkody, które zostały wyrządzone podczas budowy Autostrady A-1. 
Stąd też radni chcieliby usłyszeć od inwestora, czy istnieje zamiar podpisania 
umowy, kontraktu czy też zobowiązania finansowego za korzystanie czy 
uszkodzenie dróg samorządowych. Powiedziała także, że wielki niepokój wśród 
mieszkańców wzbudził plan Zbiornika wraz z trzema zbiornikami retencyjnymi. 
Mieszkańcy mają poważne obawy, czy podczas powodzi pompy nadążą 
przepompowywać wodę ze zbiornika retencyjnego do czaszy zbiornika głównego. 



13 
 

Istnieją przykłady nieudacznictwa, za przykład biorąc most w Mszanie, który 
budowali najlepsi eksperci. Anomalie pogodowe i katastrofy są nieobliczalne, 
wezbrane potoki Lubomka, Syrenka, cieki melioracyjne mogą zagrażać 
podtopieniami i zalaniem. Mieszkańcy „Paprotnika” mają żal, że ich nie 
ostrzeżono, ponieważ mogliby wybrać inny korzystniejszy teren do budowy 
nowego domu. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska p. 
Krystyna Smuda powiedziała, że uważa, że brak konsultacji społecznych był 
błędem. Dopiero gazetka „Gmina Lubomia” z miesiąca sierpnia wyjaśnia wiele 
spraw i spełnia cel edukacyjny. Zapytała także, dlaczego inwestor do tej pory nie 
pozyskał środków z Unii Europejskiej. Powiedziała, że Konsultant p. Adam 
Grotowski – ekspert Banku Światowego - stwierdził, że budulcem zapór Zbiornika 
będzie skała płonna. Zapytała zatem, czy wykorzystana zostanie skała z Bukowa, 
która jest już po przeróbce. Usytuowanie hałdy jest bardzo korzystne, niedaleko 
linii kolejowej, która prowadzi od Bukowa aż do Markowic, poprzez Brzezie, czyli 
wzdłuż wału, który będzie tam budowany. Mówiąc to, ma na uwadze oszczędność 
w transporcie, a także oszczędzanie dróg gminnych, powiatowych czy też 
wojewódzkich. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
p. Krystyna Smuda zauważyła również, że teren Lubomi na pewno stanie się 
jeszcze atrakcyjniejszy, nie tylko z powodu pamiątek historycznych i wzorcowej 
nowej wsi Nieboczowy, ale także z powodu tego Zbiornika. Dlatego też 
mieszkańcy Lubomi podnoszą sprawę asfaltowych ścieżek rowerowych na koronie 
wałów, tak jak to ma miejsce u zachodnich sąsiadów Polski. Zasugerowała, że 
byłaby to może rekompensata za uciążliwości, które będą ponosić mieszkańcy 
Powiatu. Zaznaczyła, że pytań od mieszkańców i radnych było znacznie więcej 
poza tymi, które zadała. 
 
Radny p. Piotr Cybułka zwracając się do przedstawicieli budowy Zbiornika 
Racibórz Dolny zapytał, dlaczego większość kwot, które podawali w swoich 
wypowiedziach były w walucie euro, a nie w złotych, który jest polską jednostką 
monetarną. Powiedział także, że decyzje dotyczące tej inwestycji zapadły już po 
„powodzi stulecia” w 1997 roku. Z ogólnie dostępnych materiałów wiadomo, że 
Niemcy swoje wały naprawili już w 2001 roku. W Polsce natomiast Program 
„Odra 2006” jest realizowany w sposób niewyobrażalnie niewłaściwy. Zapytał, 
dlaczego polskiej inwestycji projektowanej i wykonywanej przez polskie firmy nie 
budują właśnie polskie firmy, skoro w latach sześćdziesiątych potrafiły 
wybudować zbiorniki m.in. na Solinie. Dodał, że z portalu „niezależna.pl” oraz 
„Rzeczpospolita” z miesiąca czerwca, dowiedzieć się można, że Najwyższa Izba 
Kontroli we Wrocławiu prowadziła kontrolę realizacji projektu „Odra 2006” i nie 
zostawiła na nim suchej nitki, a program nie został nawet w połowie 
zrealizowany. Następnie przedstawił następujące dane: z miesiąca czerwca 
wynika, że z powodu opóźnień planowany koszt inwestycji wzrósł o ponad  
1,2 mld, w innych miejscu jest mowa o całkowitym koszcie 1,7 mld, jeszcze  
w innym można przeczytać, że zalew ma kosztować 3,2 mld zł, poza tym  
z dofinansowania budowy wycofała się Unia Europejska, która miała dołożyć  
330 mld zł, a Bank Światowy dyktuje kto ma być wykonawcą i kto ma dyktować 
swoje warunki. Ponownie zapytał, dlaczego Polacy nie mogą budować Zbiornika  
i dodał, że wszystko wiąże się z Miastem Kędzierzyn - Koźle. Tam wybudowano 
wały przeciwpowodziowe i one zamiast bronić mieszkańców to zalały kilka wsi. Ci 
mieszkańcy wnieśli pozew zbiorowy i w tej chwili toczy się postępowanie sądowe. 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział dalej, że znalazł wyjaśnienie, dlaczego Polacy 
nie mogą budować Zbiornika. W lipcu 2001 roku w Wiedniu odbyła się 
międzynarodowa konferencja z udziałem różnych przedstawicieli oraz ministerstw 
wielu państw zainteresowanych realizacją programu „Odra 2006”. Owa 
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konferencja, która odbyła się w czasie, gdy Premierem Rządu polskiego był Jerzy 
Buzek, miała bardzo poważne następstwa, w efekcie których jak na razie nie ma 
Zbiornika. Na tejże konferencji przedstawiciel wiedeńskich gospodarzy przy 
omawianiu planów budowy Raciborza stwierdził, że nie będą budowały go polskie 
firmy, bo nie potrafią tego robić. Jednocześnie oznajmiono, że prace te będą 
prowadzić firmy niemieckie. Wówczas przedstawiciel polskiego ministerstwa 
ochrony środowiska podał wiele przykładów na to, że polskie firmy bardzo dobrze 
wykonywały przeróżne budowle hydrotechniczne ze zbiornikami retencyjnymi 
włącznie. Jednak dla pewnego formalnego „usadzenia” przedstawiciela Polski 
powołano przykład Kędzierzyna -Koźla, gdzie jak poinformowano zebranych, 
realizację tamtych zamierzeń hydrotechnicznych ówcześni decydenci próbowali 
stawiać na głowie i realizować od końca. Jednocześnie pouczono i wręcz zrugano 
przedstawiciela ministerstwa ochrony środowiska z Polski, że poważne inwestycje 
wymagają także poważnego traktowania mieszkańców, których te inwestycje 
dotyczą, a budowa wałów przeciwpowodziowych w poprzek rozlewiska Odry, jak 
mówiono w Wiedniu, świadczy o wyjątkowej niekompetencji decydentów 
chcących na takie ciekawostki wydawać wielkie unijne pieniądze. Kontynuując 
swoją wypowiedź, Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że jeden z przedstawicieli 
budowy Zbiornika w Raciborzu powiedział, że nie będzie próby wodnej, co jest 
dla niego nie do wyobrażenia. Podał przykład budowy wiaduktu drogowego, który 
jest odbierany dopiero po sprawdzeniu, czy przy eksploatacji przy danym 
obciążeniu będzie funkcjonował. Zapytał, kiedy zatem zostanie sprawdzone, czy 
prace hydrotechniczne będą spełniały swoje przeznaczenie. Nadmienił również, 
że od samego początku traktowało się po macoszemu mieszkańców zajmujących 
teren budowy Zbiornika. Ostatecznie zmuszono tych ludzi żeby odeszli, a oni tam 
mieszkali przez 700 lat. Dodał, że nikt łaski nie robi, ze wybuduje kościół w nowo 
powstałej wsi. Kiedy w czasie stanu wojennego gen. Jaruzelski wydał decyzję  
o wybudowaniu elektrowni atomowej w Żarnowcu, to nikt nikogo o nic nie pytał. 
Wieś przeniesiono z całym jej dobytkiem, odtworzono wszystkie instytucje 
publiczne, wszystkie budynki, drogi. A tu się nagle robi problem, a ludzi ma się 
za nic. Na koniec powiedział, że chciałby, żeby ten Zbiornik w jakiś sposób 
zabezpieczył 8 mln ludzi, bo o taką chodzi liczbę. 
 
Radny p. Daniel Jakubczyk powiedział, że Lubomia jest „archeologicznym 
eldorado” na mapie historycznej Polski. Obiekty, które w przeszłości archeolodzy 
odkryli trafiły do Muzeum w Wodzisławiu Śl. i stanowią fragment ekspozycji tego 
Muzeum. Tymczasem dotarły do niego informacje, że decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków obiekty archeologiczne oraz zabytki ruchome mają trafić 
do Raciborza. Zapytał zatem, czy jest szansa żeby znalazły się one  
w Wodzisławiu Śl., a w przyszłości być może były wyeksponowane gdzieś na 
terenie Gminy Lubomia. 
 
Dyrektor Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu p. Witold Krochmal 
powiedział, że wszystkie uwagi radnych, którzy zabrali głos są bardzo słuszne. 
Historia budowy tego Zbiornika jest dość długa, szereg rzeczy było czasami nie 
tak, przeciągało się. Powiedział, że do tego projektu przystąpił trzy lata temu  
i oboje z p. Augustynem Bombałą mają duże doświadczenie w zakresie powodzi  
z 1997 roku, ponieważ obydwaj pracowali wtedy we Wrocławiu właśnie przy 
powodzi. Dodał, że jeśli chodzi o kwestię finansowania, to cały projekt jest 
realizowany na podstawie pożyczki pomiędzy Bankiem Światowym i Rządem RP. 
Pożyczka jest udzielana w walucie euro, w związku z tym, wszelkie rozliczenia, 
które są prowadzone pomiędzy wykonawcami a Bankiem Światowym i innymi 
instytucjami są w euro. Dlatego też dane zostały podane w tej walucie. Jeśli 
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miałby podać koszt budowy Zbiornika według kosztorysów w polskim złotym, to 
wynosiłby on 1 mld 36 mln zł. W wyniku przetargu, wykonawca zaoferował  
960 mln, tym samym wygrywając przetarg. Wykonawca jest hiszpański, 
ponieważ dał najniższą cenę przy równych warunkach, tzn. doświadczenie, zespół 
ludzi, wykonawstwo innych tego typu budów. Jeśli chodzi o polską firmę, to 
zajęła ona trzecią pozycję z kwotą 1 mld 400 mln, drugie miejsce zajęła jedna  
z niemieckich firm – 985 mln. Procedury Banku Światowego i finansowanie 
inwestycji stanowią otwarty przetarg. Trzeba sobie zdać sprawę, że firma 
„Dragados” ma także jedną ze swoich spółek w Polsce i większość tych prac i tak 
będą wykonywały polskie firmy na własnym sprzęcie. Jeśli chodzi o środki unijne, 
to oczywiście są one obecne generalnie w projekcie. Ponieważ sprawa realizacji 
komponentu A, czyli budowy Zbiornika przeciągała się z różnych powodów, nie 
było możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej z perspektywy, która 
kończy się w roku 2015. W związku z tym, środki z Banku Światowego, które 
były przeznaczone na Wrocław, zostały przeniesione na Zbiornik w Raciborzu,  
a środki z Raciborza zostały przeniesione na Wrocław. Z tego względu, że 
realizacja wrocławskiego węzła wodnego skończy się w 2015 roku. Natomiast nie 
było szans żeby zakończyć budowę Zbiornika w 2015 roku, w związku z tym 
środki te by przepadły. Są to decyzje zarówno Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jak i Ministerstwa Ochrony Środowiska. 
Dyrektor Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu p. Witold Krochmal 
powiedział, że wszyscy chcieliby żeby polskie firmy realizowały tą inwestycję. To 
nie jest tak, że w tym projekcie są głównie firmy zagraniczne. Stanowią one 
ułamek procenta, a akurat ten przetarg wygrała firma hiszpańska. Zapytał, jak 
by to oceniła Najwyższa Izba Kontroli, która jest audytorem tego projektu, jeżeli 
komisja podjęłaby decyzję o wyborze tej polskiej firmy za 1 mld 400 mln, a była 
oferta za 960 mln. Projekt ma cały czas permanentny audyt postępowania – co 
nie zgodne z prawem, z procedurami, z zasadą efektywności, która w finansach 
publicznych funkcjonuje. Każdy taki element jest oceniany. Sprostował, że  
p. Grotowski nie jest konsultantem Banku Światowego, jest on konsultantem  
p. Augustyna Bombały. Dodał, że Bank Światowy trzy razy bardziej wymaga od 
projektantów i od wykonawców, nadzoru nad sprawami społeczno - 
środowiskowymi. Na każdy element związany np. z ekologią, muszą być 
opracowywane specjalne plany zarządzania środowiskiem. Jest to taki dokument, 
który pokazuje wpływ inwestycji na sprawy związane ze środowiskiem 
naturalnym, sprawy społeczne, sprawy związane z mieszkańcami. To jest trzy 
razy bardziej drastycznie przestrzegane niż przy inwestycjach realizowanych na 
podstawie prawa unijnego. Takie są wymagania i te wymagania są spisane  
w umowie między Rządem RP i Bankiem Światowym. Ze strony polskiej 
administracji są to potężne decyzje zarówno objętościowo jak i jakościowo. 
Wszyscy tak naprawdę po części uczą się realizować inwestycje  
w trybie Banku Światowego, włącznie z najwyższymi organami kontroli, a nie jest 
to łatwe. Dyrektor Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu p. Witold Krochmal 
dodał, że gdyby zsumować straty od 1997 roku włącznie do dzisiaj, to 
przekraczają one dwukrotnie cały projekt. Dlaczego tak powoli realizowana jest 
ochrona przeciwpowodziowa? Bo nie stworzono projektu całościowego i dzisiaj 
Bank Światowy tylko dlatego to realizuje, że przedłożony został projekt 
kompleksowy dla całego dorzecza. Gdyby chciało się wybudować tylko Wrocław 
albo tylko Racibórz, nie byłoby na to szans. Polskie prawo wodne nie jest do 
końca dostosowane do unijnej dyrektywy wodnej, ponieważ dyrektywa wodna 
mówi, że zarządza się dorzeczami, nie kawałkami. Gdyby spojrzeć na polski 
system wodny, to są dwie duże rzeki plus dopływy i system zarządzania nimi 
podzielony jest pomiędzy poszczególne jednostki administracyjne. To się też 
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musi zmienić. To są procesy, które trwają. Prowadzone są rozmowy z Bankiem 
Światowym na temat kontynuacji tej pracy, ale to wszystko jest uzależnione od 
tego, czy zrealizowany zostanie ten projekt, z którego Bank Światowy z różnych 
powodów w pewnym momencie chciał się wycofać. Zostały jednak po części 
wymienione zespoły, które realizowały projekt, ponieważ tutaj nie ma czasu na 
dywagowanie, trzeba bardzo precyzyjnie, konkretnie podejmować decyzje  
i posuwać się do przodu. Dzisiaj Bank Światowy jest na etapie trzech kolejnych 
koncepcji i przedłużenia tego projektu. Powiedział również, że jeśli chodzi  
o ścieżki na wałach, to Bank Światowy finansuje tylko te elementy, które są 
związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. W związku z tym, że ścieżki 
asfaltowe nie są tymi elementami, nie jest możliwa ich budowa. Na wałach mogą 
być ścieżki szutrowe, utwardzone, ale jeśli chodzi o asfaltowe to byłyby to koszty 
niekwalifikowane w projekcie, których nie można byłoby zrealizować z tych 
pieniędzy. Jeśli chodzi o Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to jako organ 
administracji publicznej specjalnej ma swoje prawa i kwestia lokalizacji 
zabytków, o których była mowa, jest sprawą porozumienia się na poziomie 
województwa. 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Budowy Zbiornika Racibórz Dolny  
p. Augustyn Bombała powiedział, że dostał zaproszenie na posiedzenie Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ale nie mógł w nim uczestniczyć, ponieważ 
jego obowiązkiem jest uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, które 
odbywają się we Wrocławiu, a wówczas nastąpił zbieg terminów. Jeżeli będzie 
takie życzenie ze strony Rady Powiatu czy Komisji na każde posiedzenie się 
stawi, bez potrzeby zaproszenia pisemnego, wystarczy uzgodnić z nim termin 
telefonicznie. Zaznaczył wyraźnie, że nie ma możliwości nacisku na jego osobę, 
który spowoduje, że złamie on prawo. Jeżeli chodzi o firmy wykonawcze, które 
próbują się z nim spotkać i namówić żeby wpłynął na wykonawcę, aby skorzystać 
z tej czy z innej hałdy, nie ma takiej możliwości, nie spotka się z nikim. Od tego 
jest wykonawca, jest to jego suwerenne prawo i on żadnych nacisków wywoływał 
nie będzie. Powiedział, że jeśli chodzi o drogi, to próbowano ustalić model 
zabezpieczenia powiatów przed zniszczeniami dróg. Po to żeby doprowadzić do 
rozsądnego zarysowania problemu trzeba najpierw wiedzieć co i którędy 
wykonawca będzie chciał dowieść. Obecnie ma miejsce taka sytuacja, że 
wykonawca tego nie wie, a jeżeli nawet wie, to mówi, że nie wie. Wykonawcy są 
na razie na etapie budowy systemu. Powiedział także, że na rzece Odrze, na 
terenie czaszy powstanie nowy most, który będzie przeznaczony do ruchu 
kołowego dla wszystkich, ale będzie to most technologiczny, którym następował 
będzie przerzut mas potrzebnych do budowy. Plan ruchu dalej jest  
w opracowaniu, natomiast w tym roku przewidziany do przewiezienia jest 
wyłącznie bentonit, którego będzie kilkanaście tysięcy ton, a przeznaczony będzie 
on do budowy osłon przeciwfiltracyjnych. Kruszywo, które będzie potrzebne do 
wybudowania kolumn żwirowych, zostanie pozyskane z wykopu bloku 
przelewowo - spustowego. Z całą pewnością w przyszłym roku zacznie się 
znaczny ruch kołowy, znaczne obciążenie dróg i do tego czasu, do podpisania 
takiego porozumienia trzeba będzie doprowadzić. Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Budowy Zbiornika Racibórz Dolny p. Augustyn Bombała zdecydowanie 
podkreślił, że są decyzje, które zastrzeżone są po stronie wykonawcy. On 
napewno nie wystąpi jako reprezentant firm drogowych, bo to się obróci 
przeciwko Projektowi. Powiedział wprost, że jest to ewidentna gra ze strony 
samorządów, które chciałyby problemy, niekoniecznie stworzone wskutek 
prowadzenia tej inwestycji rozwiązać za pomocą pieniędzy z Projektu. Dodał 
także, że w maju odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli prowadzona  
w RZGW i zakończyła się ona bezproblemowo. To co NIK oceniał za okres jego 
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pracy z wielką przyjemnością przeczytał. To co się działo wcześniej jego nie 
dotyczy, nie będzie narzekał na swoich poprzedników, ani ich oceniał. Ma dobry 
zespół ludzi, którzy są bardzo kompetentni i doświadczeni. Zgadza się, że 
teoretycznie jest to szaleństwo żeby wybudować zbiornik i go nie sprawdzić, ale 
dzisiejsza technika pozwala na to, żeby robić badania nie niszczące, żeby tak 
zorganizować cały proces, żeby efekt był w 100% bezpieczny. To nie jest tak, że 
ktoś nie chce tego zbiornika napełnić, ale nie można zamknąć Odry i napełniać 
zbiornika dwa czy trzy lata. Decyzja o budowie zbiornika nie mówi o konieczności 
jego napełnienia. I dopóki to się nie zmieni, to on napełniany po prostu nie 
będzie. Natomiast to nie oznacza, że istnieje jakiekolwiek ryzyko, że to co 
zostanie wybudowane będzie wybudowane wadliwie. Nie ma co ukrywać, że 
wykonawca chętnie by przemycił jakieś gorsze technologie, ale do żadnych 
rozwiązań rezerwowych nie dojdzie. Powtórzył, że nie będzie wpływał na źródła 
zaopatrzenia wykonawcy w materiał przeznaczony do budowy. 
 
Wójt Gminy Lubomia p. Czesław Burek powiedział, że duża część wypowiedzi 
Radnego p. Piotr Cybułki skierowana powinna być do polityków. Ci ludzie, którzy 
tu siedzą odgrywają bardzo ważną rolę w procesie budowlanym, inwestycyjnym, 
ale tego typu dylematy jednak trzeba kierować do parlamentarzystów, bo taki 
jest stan państwa, takie są priorytety, że Zbiornik buduje się przez kilkanaście 
lat. To są ludzie do wykonania pewnego zadania, które jest określone, mają tym 
zadaniem kierować. Jeśli chodzi o odtworzenie nowej wsi i wszystkich jej 
nieruchomości, łącznie z kościołem, to jednak jest to pewien rodzaj łaski, ale też 
wynikający z zasad Banku Światowego, które są bardzo sprawiedliwe. Polskie 
przepisy w tym zakresie, które normuje spec ustawa powodziowa przewidują 
odszkodowania. Ustawa to posiłkuje się ustawą o gospodarce nieruchomościami. 
Spec ustawy są po to, aby proces inwestycyjny szybko przeprowadzić, wypłacić 
określone pieniądze i nie zwraca się uwagi na dorobek historyczny, kulturowy, 
czy emocjonalny. Dodał, że nie ma takiej możliwości żeby ograniczyć 
konkurencyjność i zagraniczne firmy mają prawo wykonywać polskie inwestycje. 
 
Ad. 5 b) 

� Informacja Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Informacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną, 
przez Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz przez Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych  
i Zarządzania Kryzysowego p. Gabriela Bała przedstawiła Informację 
Zarządu Powiatu o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie 
Wodzisławskim, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 5 c) 

� Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Informacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną, 
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przez Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz przez Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Marek Misiura 
przedstawił Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 6 

� Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2012 rok 
oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  
w Powiecie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną 
oraz przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Komendant Powiatowy Policji p. Krzysztof Justyński przedstawił 
Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2012 rok oraz 
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie, które 
stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 7 

� Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej 
zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim. 

 
Prokurator Prokuratury Rejonowej p. Ewa Świątkowska - Stec 
przedstawiła Informację Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej 
zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim, która stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Ad. 8 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXXIII sesji, które stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. Przedstawił także informację na temat przetargów i udzielanych 
zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radny p. Piotr Cybułka odniósł się do pozycji nr 6 sprawozdania z posiedzenia 
Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia. Cytując pkt 1 zapytał, czy Zarząd w dalszym 
ciągu podtrzymuje wolę zaciągnięcia kredytu lub pożyczki oraz czy Zarząd  
w historii Powiatu poręczał pożyczkę o takiej wysokości. Poprosił o pisemne, 
szczegółowe dane dotyczące planu rozdysponowania tych środków. Radny  
p. Piotr Cybułka powiedział, że jeżeli podzieli się 10 mln zł w przybliżeniu przez 
160 tys. mieszkańców Powiatu to wynika z tego, że Rada Powiatu opodatkuje 
swoich mieszkańców kwotą 62 zł. Z jego doświadczenia zasiadania w Radzie 
Powiatu wynika, że te pieniądze nigdy nie zostaną zwrócone. Następną kwestią, 
którą poruszył chcąc uzyskać odpowiedź od Starosty jest sprawa dwóch 
publikacji z 6 marca i z 11 lipca dotyczących Kliniki serca budowanej przez polsko 
- amerykańską firmę, które są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu 



19 
 

Wodzisławskiego. Zacytował: „Inwestor zwrócił się więc o wydłużenie terminu na 
wybudowanie obiektu, na co Zarząd Powiatu, który wcześniej sprzedał firmie ten 
teren pod inwestycję, przystał”. Zapytał zatem: za ile Powiat sprzedał działkę 
pod budowę tej Kliniki. Zaznaczył także, że nie neguje celowości budowy owej 
Kliniki czy korzystania z usług przez mieszkańców Powiatu z publicznych  
i niepublicznych podmiotów wykonujących świadczenia medyczne, ale  
w zacytowanym tekście jest mowa, że Klinika i Szpital będą żyły w symbiozie  
i nie będą dla siebie konkurencją. Na dzień dzisiejszy, nawet po wybudowaniu, 
nie będą. Ale tekst również mówi, że właściciele tej Kliniki będą starali się  
o kontrakt z NFZ. Powiedział, że taka Klinika znajduje się także w Bielsku – Białej 
i na jej stronie internetowej widnieje cennik usług. Natomiast w radzie 
nadzorczej tej firmy zasiada p. Nojman, były szef NFZ. Dodał, że jest przekonany 
o tym, że Klinika, która tutaj stanie, otrzyma kontrakt z NFZ i będzie jednak 
konkurencyjna dla Szpitala. Zapytał także, czy w obecnej sytuacji gospodarczej  
i społecznej, mieszkańców Powiatów będzie stać na korzystanie w przyszłości  
z jej dobrodziejstw. Radny p. Piotr Cybułka zwrócił się także do 
Przewodniczącego Rady mówiąc, że dowiedział się w czasie obrad sesji, że brał 
on udział w posiedzeniu rady pedagogicznej Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim i chciałby żeby złożył 
on w kilku zdaniach sprawozdanie z przebiegu tej narady. Dodał, że ta 
konferencja miała się odbyć 30 sierpnia, a odbyła się 27 sierpnia. Nauczyciele 
byli powiadamiani o zmianie terminu poprzez smsy, a w zapisie na ostatniej 
czerwcowej konferencji termin został ustalony na 30 sierpnia. 
 
Radny p. Jarosław Szczęsny zabierając głos powiedział, że media ostatnio 
informują o tym, że około 7 tys. nauczycieli zostanie zwolnionych ze względu na 
to, że wystąpił niż demograficzny i to odbija się też na ilości placówek 
oświatowych. Zapytał, jaki wpływ ma ta sytuacja na szkoły powiatowe i czy 
zatrudnieni w nich nauczyciele również z tego względu zostali zwolnieni. 
 
Radny p. Piotr Cybułka zapytał, czy szkoły, dla których Powiat Wodzisławski 
jest organem prowadzącym dysponują kontem środków specjalnych, czyli 
środków własnych, a jeśli tak, to kiedy zostały one wprowadzone i na podstawie 
jakiego zarządzenia Starosty. 
 
Ad. 10 a) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu 
terytorialnego, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz przez 
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów wstrzymujący się i przeciwnych. 
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Uchwała Nr XXXIV/331/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 10 b) 

� Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiący 
załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W głosowaniu udział wzięło  
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujący się  
i przeciwnych. 
Uchwała Nr XXXIV/332/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 10 c) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2014 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Radlin, 
na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz 
z odwodnieniem”, stanowiący załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i przez Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2014 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Radlin, na realizację zadania  
o nazwie: „Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz z odwodnieniem”.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr XXXIV/333/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok 
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wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Miasto Radlin, na realizację zadania  
o nazwie: „Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz z odwodnieniem” 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 10 d) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2014 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Godów, na 
realizację zadania o nazwie: „Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz  
z budową kanalizacji deszczowej w Łaziskach, Gmina Godów”, stanowiący 
załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez 
Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2014 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy finansowej Gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: 
„Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej  
w Łaziskach, Gmina Godów”. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr XXXIV/334/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2014 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Godów, na realizację zadania o nazwie: 
„Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w Łaziskach, Gmina Godów” została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 10 e) 

� 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 19 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez 
Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
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 



22 
 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023. 
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr XXXIV/335/2013 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 20 do protokołu. 
 
Ad. 10 f) 

� 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 21 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska, przez Komisję Budżetu, przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz przez Komisję 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 
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących 
się i przeciwnych. 
Uchwała Nr XXXIV/336/2013 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 22 do protokołu. 
 
Ad. 10 g) 

� Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspólnego 
stanowiska Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji 
Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie 
Autostrady A-1 na odcinku Świerklany - Gorzyczki, stanowiący załącznik 

nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Organizacyjną. 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
p. Krystyna Smuda powiedziała, że projekt powyższej uchwały jest efektem 
pracy Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w miesiącu lipcu, która 
spotkała się w Urzędzie Gminy Mszana wraz z Komisją Drogownictwa, 
Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego 
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oraz Komisją Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana. Te 
trzy Komisje wypracowały treść stanowiska, które zawiera sześć konkretnych 
wniosków popartych argumentami. Podkreśliła, że cierpliwość mieszkańców oraz 
użytkowników dróg jest na granicy wytrzymałości. Stąd projekt tej uchwały. Jest 
on skierowany do Premiera RP, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, parlamentarzystów, do Marszałka Województwa Śląskiego oraz miast  
i gmin Powiatu Wodzisławskiego. Powiedziała także, że ma nadzieję, że uda się 
poprzez tą uchwałę poruszyć władze, ażeby te „koszmarne kilometry”  
(cyt. z „Nowin Wodzisławskich”) nie nękały kierowców i ludzi, którzy mieszkają 
przy drogach obecnego objazdu. Dodała również, że projekt tej uchwały realizuje 
wnioski zgłaszane przez radnych – p. Ireneusza Serwotkę i p. Grzegorza 
Kamińskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspólnego 
stanowiska Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie Autostrady A-1 na odcinku 
Świerklany - Gorzyczki. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr XXXIV/337/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspólnego stanowiska Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infrastruktury  
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie Autostrady A-1 
na odcinku Świerklany – Gorzyczki została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad. 11 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiadając na pytania Radnego  
p. Jarosława Szczęsnego powiedział, że grupa zawodowa nauczycieli jest tą 
grupą, którą problem zwolnień niestety będzie dotykał coraz bardziej. Stąd został 
wdrożony i już funkcjonuje program wsparcia dla nauczycieli zwolnionych  
i zagrożonych utratą pracy w szkołach i placówkach oświatowych na terenie 
całego Powiatu Wodzisławskiego. Pod koniec lipca br. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy było zarejestrowanych 180 nauczycieli, którzy uczyli w różnych szkołach, 
nawet poza terenem Powiatu Wodzisławskiego, ale będących jego mieszkańcami. 
Są wśród nich nauczyciele, którzy nie pracują już od kilku lat w zawodzie, ale są 
też tacy, którzy zarejestrowali się niedawno. Po przeprowadzeniu analizy 
dotyczącej rodzajów zawodów okazało się, że liczba bezrobotnych nauczycieli 
obejmuje głównie: nauczanie wczesnoszkolne - 44 nauczycieli, język angielski – 
23 nauczycieli, język polski – 19 nauczycieli, wychowanie fizyczne –  
18 nauczycieli, przedmioty zawodowe – 7 nauczycieli, język niemiecki –  
7 nauczycieli, pozostałe zawody – po 2, 3 nauczycieli, łącznie - 180 osób.  
Dodał, że z tej analizy wynika także, które gminy Powiatu Wodzisławskiego 
najbardziej ten problem dotyczy. I tak: Wodzisław Śl. – 14 nauczycieli, Radlin – 
7 nauczycieli, Pszów – 3 nauczycieli, Rydułtowy – 3 nauczycieli, Godów –  
8 nauczycieli, Gorzyce – 7 nauczycieli, Lubomia – 3 nauczycieli, Marklowice –  
2 nauczycieli, inne placówki poza Powiatem – 16 nauczycieli, w sumie 75 osób, 
dla których placówka oświatowa była ostatnim miejscem pracy. Jeśli chodzi  
o szkoły ponadgimnazjalne to liczby te mogą jeszcze ulec częściowo zmianie, 
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ponieważ kończy się opracowywanie programów, ale na koniec lipca było  
16 nauczycieli, z czego 5 całkowicie odeszło na emeryturę, 8 osób miało 
obniżony wymiar godzin, 3 osoby nie otrzymały godzin całkowicie. W tej chwili 
jest szansa, że ci którzy nie mają pełnego pensum będą mieli szansę być 
zatrudnieni jeszcze w innych szkołach. Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła 
powiedział, że najbardziej rzetelną informację i ewidencję tych nauczycieli, którzy 
faktycznie utracili pracę w oświacie będzie można podać w miesiącu wrześniu. 
Wyraził nadzieję, że program, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wesprze 
tą grupę osób. Dodał także, że na dzień dzisiejszy do końca roku udało się 
zabezpieczyć na realizację tego programu 57 tys. zł, a budżet przygotowany jest 
na to, żeby w 2014 roku zwiększyć tą kwotę do prawie 500 tys. zł. Program,  
o którym mowa realizowany jest w różnych formach, m.in.: poradnictwo 
zawodowe, przekwalifikowania, studia podyplomowe, pośrednictwo pracy, 
samozatrudnienie, wsparcie w postaci możliwości otrzymania dotacji na podjęcie 
własnej działalności gospodarczej. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiadając na pytanie Radnego  
p. Piotra Cybułki dotyczące kont specjalnych w placówkach oświatowych, dla 
których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym powiedział, że tego 
rodzaju konto posiada każda szkoła, a zostało to ustalone uchwałą Rady Powiatu 
w 2005 roku. 
Natomiast jeśli chodzi o Klinikę serca, która ma powstać na terenie Powiatu, 
Starosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że Powiat nie mógł sprzedać działki pod 
budowę tej Kliniki bez zgody Rady Powiatu. Poza tym jest to użytkowanie 
wieczyste gruntu, a ta decyzja została podjęta w już 2010 roku. Kwota 
jednorazowa, którą inwestor wpłacił wynosi 440 tys. zł, a oprócz tego coroczna 
opłata wynosi 13 tys. 200 zł. Jest to kwota ustalona zgodnie ze wskaźnikiem 
wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Okres wieczystego 
użytkowania wynosi 99 lat. Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła powiedział, że 
jest bardzo zdziwiony, że dzisiaj kiedy stoją już fundamenty tej Kliniki i zgodnie  
z deklaracją do końca roku ma być ona oddana do użytku, zadawane jest 
pytanie: po co? Dodał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy 
mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego stać będzie na korzystanie z takiej Kliniki. 
Dzisiaj z usług medycznych, także prywatnych korzysta prawie każdy. Nie trzeba 
będzie wyjeżdżać poza granice Powiatu i należy się cieszyć z tego, że taka klinika 
rozpocznie swoje funkcjonowanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego, bo  
w powiatowych szpitalach nie ma oddziału kardiologicznego. 
Odpowiadając na drugie pytanie Radnego p. Piotra Cybułki, Starosta Powiatu  
p. Tadeusz Skatuła potwierdził, że Zarząd przychylił się do prośby Dyrekcji 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w sprawie poręczenia na 
zaciągnięcie przez szpital kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 10 mln 
zł na spłatę zobowiązań w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że zobowiązania wymagalne to 
prawie 9 mln zł i aby ta placówka w sposób płynny mogła funkcjonować, musi 
znaleźć pieniądze na spłatę tych zobowiązań. Zaciągnięcie pożyczki czy kredytu 
w banku jest najtańszą możliwością pozyskania pieniędzy. Jest to gwarantowana 
pożyczka lub kredyt i w budżecie Powiat nie musi być zabezpieczonych 10 mln zł 
każdego roku. Jest taka szansa, że zobowiązanie to będzie rozłożone na 10 lat, 
czyli Powiat musiałby w budżecie mieć zabezpieczone około 1,5 mln zł. Dodał, że 
spłacać kredyt czy pożyczkę oczywiście będzie szpital, więc to nie Powiat zaciąga 
zobowiązanie, z tym że szpital bez poręczenia nie otrzyma takich środków, bo 
dzisiaj żaden szpital takiego kredytu lub pożyczki nie otrzyma od żadnego banku. 
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To są środki na spłatę zobowiązań. W związku z czym, szpital nie powiększa 
długu, bo znikną wtedy wszystkie wymagalne zobowiązania. Te 9 mln zł będzie 
pokryte tym kredytem lub pożyczką. 
 
Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
p. Bożena Capek zabierając głos w sprawie dodała, że odsetki od 
niezapłaconych w terminie zobowiązań, ustawowo sięgają wysokości 13%. 
Została podjęta decyzja o restrukturyzacji zadłużenia szpitali łącznie  
z wcześniejszymi zaciągniętymi pożyczkami, w celu obniżenia obsługi tychże 
zobowiązań wymagalnych. SP ZOZ jako samodzielna jednostka nie posiada 
takich możliwości. Najrozsądniejszym rozwiązaniem było to, aby restrukturyzację 
zadłużenia przeprowadzić w sposób taki, że każda kwota, która będzie mniejsza 
niż 13% będzie już dla szpitali korzystniejsza. Rozważane były różne warianty – 
od subrogacji czy cesji poprzez rozmowy z przedstawicielami różnych firm  
i banków. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Zakładu jest zaciągnięcie 
kredytu z banku, ale pod warunkiem rękojmi. Wtedy to oprocentowanie nie 
powinno być większe niż 5%. Dyrektor PP ZOZ p. Bożena Capek dodała, że 
Szpital będzie chciał zrobić tak, aby te środki nie wpływały na jego konto. Wyda 
polecenie bankowi komu należy zapłacić i jaką kwotę. Jeżeli Rada wyrazi na to 
zgodę, to procedura przetargowa się rozpocznie i będzie możliwość rozpoczęcia 
rozmów z wierzycielami Szpitali, ustalenia terminu spłaty i rozmów co do 
ewentualnego umorzenia odsetek – tych, które ewentualnie by narosły. 
Powiedziała, że ten rok jest pierwszym, gdzie pojawiła się deklaracja 
niewypłacania środków finansowych za nadwykonania. Do tej pory, za wyjątkiem 
jednej wypłaty za styczeń i luty tego roku, jeżeli chodzi o OIOM  
i udary, pozostałych środków Szpitale jeszcze nie otrzymały. We wniosku,  
w którym PP ZOZ zwrócił się do Pana Starosty i do Zarządu, przekazano 
informację ile za pierwsze półrocze tego roku było nadwykonań. Jest to kwota 
opiewająca na ponad 3 mln zł. Drugą rzeczą jest fakt, że zobowiązania 
wymagalne zawsze były w tych zakładach, odkąd one powstały. Nigdy straty nie 
były pokrywane, w związku z tym one zawsze narastały, i doprowadziło to do 
tego, że kapitały zakładów są ujemne. Dodatkowo, zapowiedzi na przyszły rok są 
również takie, że pieniędzy w systemie nie jest więcej. Dobrze byłoby, aby 
restrukturyzację długu przeprowadzić jak najszybciej, zanim inne zakłady 
również będą się o to starać. Jeśli chodzi o nadwykonania, to w tym roku 
zmieniła się wartość wyceny za dane świadczenie zdrowotne. W oddziałach 
pediatrycznych jest już prawie 1 mln zł nadwykonań za pół roku. Za 
zapowiedziami zmiany w systemie płacenia za dzieci zmieniła się tylko wycena, 
natomiast nie poszły za tym środki finansowe. Dyrektor Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  
w Wodzisławiu Śląskim p. Bożena Capek poprosiła Radę Powiatu o poręczenie 
kredytu lub pożyczki, który sprawi, że z pewnością w tym roku oraz  
w następnym ta sytuacja finansowa pozwoli na przejście tego trudnego okresu. 
 
Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że stąd też wynikają jego obawy, że te dwa 
podmioty jednak będą ze sobą konkurować, ponieważ za wykonane procedury na 
oddziałach szpitalnych PP ZOZ nie dostaje pieniędzy z NFZ, procedury wykonane 
w tego typu klinikach są wypłacane. 
 
Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
p. Bożena Capek powiedziała, że nie zna się na sprawach związanych  
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z kontraktowaniem świadczeń w kardiologii inwazyjnej, ponieważ nie posiada 
takiego oddziału w strukturach szpitali powiatowych. W związku z tym 
świadczenia, które mają być udzielane w tamtym podmiocie, nie są udzielane  
w PP ZOZ, jeżeli chodzi o lecznictwo stacjonarne. Ten zakres świadczeń się nie 
nakłada. Różnica polega na rodzaju udzielanych świadczeń oraz na tym, czy 
znajdują się one w katalogu świadczeń ratujących życie. Zaznaczyła, że 
jedynymi, które są zawsze wypłacalne to są świadczenia nielimitowane.  
W przypadku PP ZOZ są to porody i oddział neonatologiczny. 
 
Radny p. Piotr Cybułka zwracając się do Starosty Powiatu p. Tadeusza Skatuły 
powiedział, że na stronie Powiatu Wodzisławskiego jest zapis, który w swojej 
wcześniejszej wypowiedzi zacytował, a mianowicie: „Zarząd Powiatu, który 
wcześniej sprzedał firmie teren pod inwestycję (…)”. Zapytał zatem, czy Zarząd 
sprzedał czy przekazał w wieczyste użytkowanie wspomniany grunt, ponieważ to 
jest zasadnicza różnica. 
 
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że wypowiedź Dyrektora PP ZOZ  
p. Bożeny Capek była jasna i czytelna i na pewno jest to rozwiązanie tańsze  
z punktu widzenia PP ZOZ oraz budżetu Powiatu. Dodał, że należy jednak mieć 
świadomość, że poręczenie jest zobowiązaniem i to jest tylko kwestia w jakiej 
wysokości trzeba będzie wprowadzić je do budżetu Powiatu. Trzeba liczyć się  
z tym, że ewentualnie Powiat będzie musiał je pokryć - takie są warunki banku, a 
kwota jest duża. Powiedział, że tak jak pani Dyrektor powiedziała, na ten 
moment wydaje się, że to jest z punktu widzenia spłaty zobowiązań najlepsza  
i najtańsza formuła. Zaznaczył, że dzisiaj dyskusja o stanie finansów jest trochę 
przedwczesna, bo inicjatywa dopiero ma powstać i jak przypuszcza, być może na 
następnej sesji. Z całą pewnością trzeba będzie porozmawiać na komisjach  
o stanie finansowym szpitali. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła powtórzył, że po wstępnym przeliczeniu 
w budżecie trzeba będzie zabezpieczać kwotę 1,5 mln zł, jednak jest jeszcze za 
wcześnie, aby mówić o szczegółach. 
Celem uzupełnienia zwrócił się do Radnego p. Piotra Cybułki i powiedział, że jeśli 
chodzi o działkę pod Klinikę serca to poprawnie stosuje się nomenklaturę: 
sprzedaż, a nie użyczenie czy wieczyste użytkowanie. Faktycznie jest to 
użytkowanie wieczyste i jest to poprawne pod względem prawniczym. 
 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala powiedział, że jeśli chodzi o jego 
uczestnictwo w radzie pedagogicznej Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo 
– Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, to zamierzał powiedzieć o tym  
w punkcie 13 - informacje bieżące. 
 
Ad. 12 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 13 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował radnych, że w dniu  
4 lipca br. wpłynął do niego anonim, który dotyczył Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, który to anonim 
przesłał do wiadomości Zarządu Powiatu, jako, że nie był władny ewentualnie 
wykorzystać tych informacji. Przypomniał, że stosownie do przepisu § 8 ust. 1 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi nie 
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zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się 
bez rozpoznania. Ten anonim zawierał tylko treść. 10 lipca wpłynął kolejny 
anonim, który również przesłał do wiadomości Zarządowi, a podpis pod nim 
brzmiał „pracownicy”. 12 lipca – następny anonim, pod którym widniał podpis 
„nauczyciele ZPSWR” i on także przesłany został do wiadomości Zarządowi. 
Dodał, że w związku z tym, że ta seria anonimów, wskazywała jakoby miały one 
swoje źródło w tej Placówce, zwrócił się do Starosty p. Tadeusza Skatuły  
z prośbą o rozeznanie sytuacji i umożliwienie mu udziału w posiedzeniu rady 
pedagogicznej Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych. 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala zwracając się do Radnego p. Piotra 
Cybułki powiedział, że w dniach od 10 do 18 sierpnia przebywał na urlopie 
wypoczynkowym i o terminie rady pedagogicznej dowiedział się za 
pośrednictwem Starosty po 20 sierpnia. Dodał także, że zaproponował, że spotka 
się ze wszystkimi pracownikami, nie tylko z nauczycielami. Przewodniczący Rady 
p. Eugeniusz Wala zaznaczył, że nie zamierzał być sędzią w tej sprawie ani  
w jakikolwiek sposób ingerować w ten konflikt. Chciał jedynie przekazać 
wszystkim pracownikom informację na temat tego, czym się zajmuje Rada 
Powiatu i jak pracuje. Występował w imieniu Rady, ale tylko informacyjnie, aby 
naświetlić wszystkim podstawy działania Powiatu i jego organów. Powiedział o 
zadaniach Powiatu oraz o tym, że aktualnie trwa przerwa wakacyjna, ale to nie 
oznacza, że Rada nie pracuje, bo przyjmuje wszelkiego rodzaju korespondencję 
w tym także anonimy, skargi, wnioski i jeżeli to jest konieczne, to 
Przewodniczący Rady ma takie uprawnienia, aby ją zwołać. Dodał także, że 
zgodnie z paragrafem rozporządzenia, na które powołał się wyżej, anonimów 
zgodnie z prawem Rada Powiatu nie rozpatruje. Nie powiedział, że wpłynął jakiś 
anonim. Zaznaczył tylko, że w całości korespondencji zdarza się, że wpływają do 
Rady Powiatu anonimy i Rada się nimi nie zajmuje. Powiedział także, że Rada 
Powiatu poza licznymi obowiązkami, ma prawo powoływać, łączyć i rozwiązywać 
jednostki oświatowe, powiatowe. Na koniec podał swój numer kontaktowy, gdyby 
ktoś ze zgromadzonych chciał się z nim skontaktować. Przewodniczący Rady  
p. Eugeniusz Wala powiedział, że na tym spotkaniu była także obecna 
przedstawicielka związków zawodowych, która powiedziała, że do związków 
zawodowych wpłynęły anonimy i że związki także się nimi nie zajmują. Dodał, że 
zabierając ponownie głos powiedział, że Rada Powiatu nie ma kompetencji do 
rozstrzygania tego typu spraw. Ma prawo rozpatrywać skargi, ale anonim nie jest 
skargą. Dodał, że swoją wypowiedź zakończył słowami Edmunda Burke: „dla 
triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”.  
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala zwracając się do Radnego p. Piotra 
Cybułki powiedział, że nigdy nie zamierza nie informować Rady Powiatu o swoich 
działaniach czy postępowaniach. 
 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował także, że przesłał 
radnym dokumentację, którą otrzymał od p. Wincentego Pory. Powiedział, że 
pierwsze pismo, w którym p. Wincenty Pora reprezentuje Państwa Paszków 
wpłynęło w dniu 17 lipca br. Dodał, że w odpowiedzi na nie, zwrócił się do  
p. Wincentego Pory z wezwaniem, w którym poprosił go o złożenie 
pełnomocnictw Państwa Paszek do reprezentowania ich w sprawie, która 
dotyczyła samowoli budowlanej z 2008 roku. Prosił też o złożenie dowodu 
uiszczenia opłaty skarbowej od ww. pełnomocnictw i pouczył, że w razie nie 
dostarczenia wymaganych wyżej dokumentów, sprawa zostanie pozostawiona 
bez rozpatrzenia. Pan Wincenty Pora w dniu 31 lipca przysłał skierowane do Rady 
Powiatu pismo, w którym m.in. zwraca się o przesłanie protokołu komisji Rady, 
która będzie rozpatrywała niniejszą sprawę oraz o odczytanie niniejszego pisma 
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na najbliższej sesji Rady Powiatu, celem ustosunkowania się radnych do 
niniejszej sprawy. Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala chcąc uczynić zadość 
p. Wincentemu Porze, wysłał całą dokumentację w materiałach sesyjnych do 
wszystkich radnych, aby mieli czas się z nimi zapoznać. Dodał także, że jeśli 
chodzi o protokół z komisji Rady, to na Komisji Organizacyjnej, tylko ogólnie 
poinformował członków, że w ten sposób będzie chciał procedować te pisma  
i p. Wincenty Pora oczywiście dostanie ten protokół. Odpowiedź zgodnie  
z dekretacją na piśmie, zostanie udzielona po dzisiejszej sesji i czyniąc zadość 
żądaniu p. Wincentego Pory chciałby, aby Rada ustosunkowała się do niniejszej 
sprawy. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Radny p. Piotr Cybułka zapytał, czy na dzień dzisiejszy Przewodniczący Rady 
p. Eugeniusz Wala posiada odpowiedź oraz pełnomocnictwa od p. Wincentego 
Pory. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że  
w materiałach przesłanych do wszystkich radnych znajduje się odpowiedź od  
p. Wincentego Pory, w którym nie załącza on żadnych pełnomocnictw. To jest 
pismo z dnia 31 lipca, które wyżej cytował. Dodał również, że jeżeli nie będzie  
w tej sprawie dyskusji, to odpowie p. Wincentemu Porze, że mimo zapoznania 
Rady Powiatu z jego pismem, radni nie zabrali głosu w tej sprawie. 
 
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra potwierdziła słowa 
Przewodniczącego Rady p. Eugeniusza Wali, że ze względu na brak 
pełnomocnictwa od p. Wincentego Pory, sprawę pozostawia się bez rozpoznania. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że w takim 
właśnie duchu odpowie p. Wincentemu Porze. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z: 

− pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie możliwości 
finansowania dróg lokalnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, 

− pismem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie stanowiska 
dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej 
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, 

− uchwałą w sprawie stanowiska w sprawie finansowania powiatowych 
inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020 Rady Powiatu Będzińskiego, Rady Powiatu  
Częstochowskiego, Rady Powiatu Raciborskiego, Rady Powiatu 
Zawierciańskiego, 

− pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
w sprawie przyśpieszenia prac nad oddaniem do użytku odcinka autostrady 
A-1 od węzła w Świerklanach do węzła w Mszanie, 

− pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie 
przyśpieszenia prac nad oddaniem do użytku odcinka autostrady A-1 od 
węzła w Świerklanach do węzła w Mszanie, 

− pismem Posła na Sejm RP p. Grzegorza Janika w sprawie autostrady A-1, 
− interpelacją Posła na Sejm RP p. Krzysztofa Gadowskiego skierowaną do 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz odpowiedzią 
na nią w sprawie wycofania się Firmy Alpine Bau z miejsca budowy 
autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki i dalszych losów jej 
budowy, 
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− uchwałą w sprawie przyśpieszenia prac nad oddaniem do użytku odcinka 
Autostrady A-1 od węzła w Świerklanach do węzła w Mszanie Rady Miasta 
Jastrzębie – Zdrój oraz Rady Gminy Gorzyce, 

− odpowiedzią na interpelację Członka Zarządu Województwa Śląskiego  
w sprawie złego stanu dróg wojewódzkich nr 933, 935 i 936 skierowaną do 
Radnej Województwa Śląskiego p. Urszuli Grzonki, 

− uchwałą w sprawie przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej na terenie 
powiatu wodzisławskiego Rady Gminy Gorzyce, 

− odpowiedziami na wystąpienia Posła na Sejm RP p. Henryka Siedlaczka, 
− pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informującym  

o udzieleniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Pszowie dotacji w wysokości 
200 000,00 zł, 

− informacją Starosty Wodzisławskiego o organizacji „V Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”, 

− pismem Burmistrza Miasta Rydułtowy p. Kornelii Newy w sprawie 
podziękowań złożonych w imieniu rydułtowskiej społeczności za trud 
włożony w budowę skrzyżowania ulic Raciborskiej, Gen. Józefa Bema  
i Czernickiej, 

− z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu, 

− z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu wrześniu. 
 
Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz.17.40.  
 
 
 
Sporządziła: 
Agnieszka Konior 
 
 
         Przewodniczący Rady 
 
        mgr inż. Eugeniusz Wala 


