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BRZ.0002.8.2013 

Protokół  nr XXXV/13 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 26 września 2013 r. 
 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 września 2013 roku o godz. 13.30. 

Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim 

przy  ul. Pszowskiej 92a.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy 

obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 25 

radnych, zaś w trakcie obrad liczba radnych zwiększyła się do 26 radnych.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powitał radnych, w ich imieniu Dyrektora 

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim p. Bożenę Capek, przedstawicieli związków 

zawodowych działających przy PPZOZ oraz kierowników powiatowych jednostek 

organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego, a także przedstawicieli mediów 

oraz mieszkańców Powiatu.   

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Ad. 2  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował, że  porządek obrad  został 

dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  

   XXXIV sesji.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.                                              

Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za   I  półrocze 2013 r., 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja                       

o wykonaniu planu finansowego PPZOZ.  

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
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a) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                            

i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,  

b) przystąpienia przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą „Internet                                   

w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

c) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu pod 

nazwą „Razem znaczy lepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego,  

d) utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Połomi oraz nadania Statutu tej jednostce,  

e) zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 

2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,  

f) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,  

g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVVI/268/2012  z dnia 21 

grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2013-2022,  

h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012  z dnia 21 

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

z załącznikami, 

i) 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. 

9. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2013 

roku  

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Informacje bieżące.  

13. Zamknięcie obrad XXXV sesji.  

             

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że porządek obrad XXXV sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi i zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych wniosków 

o jego zmianę.  
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Wniosków  o zmianę porządku obrad nie było.  

 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że  protokół z poprzedniej sesji  został 

przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie Powiatu 

Wodzisławskiego.  Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

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

protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół Nr XXXIV/13 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  29 

sierpnia  2013 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.  

Przedstawił również informację o przeprowadzonych i prowadzonych postępowaniach                     

o udzielenie zamówienia publicznego, która jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5  

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

wpłynęła żadna interpelacja.  

Interpelację w sprawie zastosowania przez władze Powiatu procedury przy zbyciu 

nieruchomości pod budowę Kliniki Kardiologicznej przedstawił p. Piotr Cybułka.   

Wygłoszoną treść interpelacji poszerzył o stwierdzenie, iż 24 września 2010 roku nie był 

radnym nie głosował za zbyciem nieruchomości, gdyż większość radnych poprzedniej 

kadencji  pozbawiła go mandatu.  

Interpelacja  wpłynęła do Biura Rady i Zarządu w formie pisemnej  (§ 25 ust 3 Statutu 

Powiatu Wodzisławskiego) w dniu 4 października 2013 r.  Interpelacja jest załącznikiem 

nr 5 do protokołu.   

Ponadto łącznie z interpelacją p. Piotr Cybułka zadał pytanie o poziom konkurencyjności 

w kontraktowaniu usług medycznych z NFZ połączonych szpitali i o wysokość kontraktów 

przed ich połączeniem. 

Zapytanie złożone zostało w formie pisemnej w dniu 4 października 2013 roku i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu.  

Po przedstawieniu interpelacji i zapytania głos zabrał Przewodniczący Rady                      

p. Eugeniusz Wala, który zwracając się do p. Piotra Cybułki powiedział, że w 

poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady i przypomina radnemu, że to 
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nie radni lecz on sam pozbawił się mandatu przekraczając prawo wyborcze. Jednocześnie 

powiedział, że jest jego powinnością poinformowanie zebranych na sali gości, że rada nie 

odwołuje radnych, ani nie pozbawia ich mandatu, a jedynie w przypadkach wynikających  

z przepisów prawa stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego.   

 

Ad. 6 

Opracowanie zatytułowane „ Realizacja zadań z zakresu promocji  i ochrony zdrowia oraz 

funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego” jest  

załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Opinie Komisji wydane w przedmiotowym temacie:  

Organizacyjna  – pozytywna,  

Zdrowia i Pomocy Społecznej  - pozytywna.  

 

W punkcie tym głos zabrała Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej                                

p. Iwona Koczy, która przedstawiła prezentację multimedialną opartą na treści 

przedłożonych materiałów.    

 

W dyskusji głos zabrali :  

 

P. Piotr Cybułka zapytał, czy ilość łóżek jest jedynym wyznacznikiem dostępu do usług 

medycznych.  

 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy odpowiedziała, 

że czas oczekiwania regulują limity ustalone  przez NFZ oraz rozporządzenie w sprawie 

kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając 

świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. 

 

P. Piotr Cybułka  rozwijając treść poprzedniego pytania zapytał, czy to że jest duża ilość 

łóżek - największa w województwie, znaczy że  nie jest ona wyznacznikiem czasu 

oczekiwania na udzielenie usług medycznych.  

 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy odpowiedziała, 

że jeśli łóżek jest więcej pacjenci mają lepszy dostęp do hospitalizacji.   

 

P. Piotr Cybułka  kontynuując zapytał jak wygląda kwestia finansowa tej dostępności.   
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Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy odpowiedziała, 

że na każdy oddział, poradnie przypisane są dane środki finansowe z NFZ i jest to 

warunkiem ilości przyjętych pacjentów.  

 

P. Piotr Cybułka  na podstawie uzyskanej odpowiedzi powiedział, że wnioskuje iż ilość 

łóżek nie jest wyznacznikiem dostępu do usług medycznych, istotna jest wartość 

kontraktu, stąd jego pytanie czy Dyrekcja PPZOZ jak i Zarząd Powiatu nie powinni 

zastanowić się poważnie nad restrukturyzacją zakładu, właściwym wykorzystaniem bazy.   

 

P. Stanisław Małecki -  stwierdził, że temat jest bardzo poważny, zwracając się do 

radnych powiedział, że zadaniem radnych jest zabezpieczenie świadczenia usług 

zdrowotnych w naszym Powiecie. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej                

w dniu  poprzedzającym sesję  dyskutowano w tym temacie. Problemem nie jest ilość 

łóżek, dyskusja w tym zakresie wynika z braku zrozumienia problemu, który tkwi w 

kontrakcie z NFZ. Wyznaczenie terminu w przychodni zależne jest od limitów, co nie 

znaczy że pacjenci nie mogą zostać przyjęci wcześniej. Problem tkwi w tym, aby ZOZ 

otrzymał zapłatę za świadczenie. Jedyny płatnikiem za wykonywane usługi medyczne 

jest NFZ, który wyznacza ilość punktów i za każdego pacjenta przyjętego powyżej limitu 

nie są refundowane poniesione koszty. Powiedział, że niewypłacanie należności za 

nadwykonania są powodem powstawania długów szpitali.  

Nawiązując do pytania poprzednika dotyczącego kwestii warunków dostępu do 

świadczeń zdrowotnych powiedział, że duża ilość łóżek pozwala na szybsze przyjęcie 

pacjenta  do leczenia.  

Następnie powiedział, że w ostatnich miesiącach bieżącego roku, w kolejnym roku Rada 

Powiatu zmierzy się z długami  PPZOZ, które albo trzeba będzie pokryć, albo trzeba 

będzie podjąć inne rozwiązania, co zapewne odbędzie się kosztem jakości i dostępności 

mieszkańców powiatu do świadczeń zdrowotnych.  

 

Ad vocem – p. Piotr Cybułka powiedział, że nie jest tak, że nie zna tematu, pytał                        

o zupełne inne kwestie, a to że zadaje pytania jest  wyrazem jego  troski o stan usług 

zdrowotnych w Powiecie.  

 

P. Grzegorz Kamiński  w kwestii zmniejszonej liczby hospitalizacji w szpitalu                           

w Wodzisławiu Śląskim  w porównaniu do poprzedzającego roku, zapytał czy była 

prowadzona analiza  takiego stanu.  

 

P. Bożena Capek – Dyrektor PPZOZ odpowiedziała, że liczba świadczeń w danym 

roku wynika z liczby zakontraktowanych punktów, które przekładają się na rozpoznanie, 
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a później na konkretnego pacjenta. W ciągu lat dochodzi również do zmian w wycenie 

procedur medycznych, co może być przyczyną zwiększenia względnie zmniejszenia 

hospitalizacji, nie mniej jednak jedynym kryterium jest liczba zakontraktowanych 

świadczeń. Nigdy nie miała miejsca sytuacja, w której oddział nie wypracowałby 

kontraktu, natomiast w sytuacji gdy ilość świadczeń była wyższa, szpital nie otrzymał 

zapłaty za ich udzielenie. 

W kwestii ilości łóżek powiedziała, że jednym z warunków kontraktu jest liczba łóżek, nie 

jedyna, dostępność nie jest uwarunkowana ilością łóżek ale również ilością 

zakontraktowanych świadczeń w poszczególnych zakresach.    

 

P. Krystyna Smuda  -  pełniąc funkcją  Wiceprzewodniczącej Rady Społecznej PPZOZ 

podziękowała wszystkim za wszelkie próby zmierzające do naprawy stanu finansowego 

PPZOZ, za wielki wysiłek w kierunku utrzymania działalności obydwu szpitali. 

Powiedziała, że od czasu połączenia  zauważalne  jest wiele  pozytywnych zmian,                      

w redukcji zatrudnienia, czy też w podejmowaniu wielu prac inwestycyjnych                            

i remontowych, pomimo minusowego bilansu finansowego.  

Następnie powiedziała, że jako członek Rady Społecznej, radna Powiatu, mając 

świadomość ponoszenia odpowiedzialności za opiekę zdrowotną mieszkańców, zadaje 

sobie pytanie w kwestii utrzymania działalności obydwu szpitali, czy też rzesza 

pracowników ma zostać osobami bezrobotnymi i stać się petentami urzędu pracy.  jej 

zdaniem, w dalszym ciągu metodą prób i błędów należy kontynuować działalność 

leczniczą, a po wyczerpaniu wszelkich możliwości być może trzeba będzie się zastanowić 

nad innymi krokami.   

 

Ad. 7  

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za   I  półrocze 2013 r., informacja                 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja  o wykonaniu planu 

finansowego PPZOZ jest załącznikiem nr 8 do protokołu.   

 

Opinie Komisji do ww. informacji :  

Rewizyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił Uchwałę  Nr 4100/III/179/2013 

z dnia 20 września 2013 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok jest załącznikiem                 

nr 9 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady p. E. Wala zwracając się do przedstawicieli  załogi PPZOZ 

powiedział, że pomimo skromnej dyskusji w temacie dotyczącym funkcjonowania opieki 

zdrowotnej  zapewnia wszystkich, że Rada Powiatu wyraża wielkie zainteresowanie 

problematyką publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu.  Dyskusje odbywają się 

na posiedzeniach komisji, w indywidulanych rozmowach. Pomimo słabych wyników 

finansowych, trzech możliwych rozwiązań to jest likwidacji, przekształcenia, 

dofinansowywania, Rada z troską podchodzi do tematu.  

W imieniu Rady Powiatu podziękował pracownikom za dotychczasowe działania.   

 

Następnie o godz. 14:30 ogłosił 30 minutową przerwę w obradach.  

 

 

Ad. 7  

a) Projekt  uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały                              

Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku             

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim jest załącznikiem nr 10  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 17 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.   

 
Uchwała Nr XXXV/338/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                       

i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 
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b) Projekt  uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Wodzisławski do 

projektu pod nazwą „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, jest załącznikiem nr 12 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 

Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 19 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych                              

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXXV/339/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie 

przystąpienia przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą „Internet                     

w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

 

c) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat 

Wodzisławski do projektu pod nazwą „Razem znaczy lepiej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest 

załącznikiem nr 14 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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

oraz Komisję Budżetu. 

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 20 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych                               

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXXV/340/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu pod 

nazwą „Razem znaczy lepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, została podjęta.   

Uchwała stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

 

d) Projekt  uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi oraz nadania Statutu tej 

jednostce, jest załącznikiem nr 16 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisję Organizacyjną. 

 

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały przedstawiła p. Irena Obiegły – 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Zmiany dotyczyły   :  

▪  § 1 oraz § 2 § 3 projektu uchwały, w którym dotychczasową treść zastępuje się 

następującym brzmieniem:  

„§ 1 

1. Z dniem 1 grudnia 2013 r. tworzy się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób                            

z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi. 

2. Z dniem utworzenia przekazuje się w zarząd Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi nieruchomość zabudowaną budynkiem, 

położoną w Połomi przy   ul. Centralnej 48, wraz z wyposażeniem niezbędnym do 

prowadzenia działalności.” 

§ 2 

Nadaje się Statut Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób  z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Połomi w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.”  
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Dotychczasowy  § 3 otrzymuje oznaczenie wg. kolejności. 

▪ W załączniku do uchwały  w  Dziale II  Nazwa i siedziba jednostki budżetowej  

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 3 

1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi działa 

pod nazwą  „Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi”. 

2. Siedzibą Ośrodka jest gmina Mszana, Połomia ul. Centralna 48, 44-323 Połomia.  

3. Ośrodek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach 

oraz  korespondencji nazwy „Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi, ul. Centralna 48, 

44-323 Połomia”. 

 

Dyrektor PCPR p. Irena Obiegły poinformowała również, że projekt uchwały poddany został 

konsultacjom z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi.  

 
Z dyskusji  głos zabrał Wójt Gminy Mszana p. Mirosław Szymanek, który  przedstawił 

genezę powstania ośrodka i stan jego realizacji. Powiedział, że Gmina Mszana w 2010 roku 

rozpoczęła starania o uzyskanie środków na rewitalizację z Regionalnego Programu 

Operacyjnego. W 2011 roku uzyskano dofinansowania ogólnej inwestycji w wysokości 85 

% kwoty ustalonej w przetargu ( 7 mln. 200 tys. zł.) Do zadań objętych przedsięwzięciem  

wchodzi remont starej plebani - obiektu 200 letniego. Koszt przedsięwzięcia wynosi 1 mln. 

600 zł.  Obiekt jest jeszcze w trakcie remontu, a termin jego zakończenia przewidziany 

jest na 31 października 2013 r.  Budynek zlokalizowany jest w bardzo dobrym położeniu.  

W ramach rewitalizacji centrum Połomii budowana jest remiza strażacka, szatnie sportowe, 

kompleks  z parkiem i sceną.   

Następnie podkreślił dobrą współpracę z Zarządem Powiatu, przykładem jest realizacja 

wspólnego celu jakim jest utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Połomi. Przedsięwzięcie to zamknie system wsparcia na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego. Gmina przekazuje Powiatowi budynek, uczyniła również starania o środki 

na jego wyposażenie. Uzyskano kwotę 100 tys. zł. oraz 25 tys. zł. na zakupy inwestycyjne. 

Ponadto otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 77 tys. zł. na rozpoczęcie 

działalności, które zostaną przekazane Powiatowi stosownym porozumieniem.   

Na zakończenie powiedział,  że jego zdaniem utworzenie Ośrodka jest potwierdzeniem 

dobrego kierunku współpracy pomiędzy Gminą Mszana, a Powiatem Wodzisławskim. 

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

uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XXXV/341/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Połomi oraz nadania Statutu tej jednostce,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 17  do protokołu. 

 

e) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 

jest załącznikiem  nr 18  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych                              

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXV/342/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 

2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 19  do protokołu. 

 

f) Projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego                   

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego, jest 

załącznikiem  nr 20  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych                             

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXV /343/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie                      

oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21  do protokołu. 

 

g)  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                    

-2022, jest załącznikiem  nr 22  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję  

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

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych nie było,                      

1 głos był wstrzymujący.   

  

Uchwała Nr XXXV/344/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012  dnia 21 grudnia 

2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2013-2022, została podjęta. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 23  do protokołu. 

 

 

h) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                                               

Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2013 roku wraz z załącznikami, jest załącznikiem                   

nr 24  do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisje Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję  

Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych  nie było,                     

1 głos był wstrzymujący.   

  

Uchwała Nr XXXV/345/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012  z dnia 21 grudnia 

2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 roku wraz                       

z załącznikami, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25  do protokołu. 

 

i) Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające 
udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) 
na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek 
Szkolno – Wychowawczo  – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, jest 
załącznikiem nr 26   do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  poinformował, że w sesji biorą udział 

nauczyciele z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo  – Rewalidacyjnych                              

w Wodzisławiu Śląskim, których powitał.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Pytań jak i uwag  

do projektu uchwały nie było.  

 

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

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było,                   

2 glosy były wstrzymujące.  
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Uchwała Nr XXXV/346/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) na działalność kierownika 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo  – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad.  9  

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2013 

roku jest załącznikiem nr  28 do protokołu. 

Uwag nie wniesiono.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, że Rada 

Powiatu przyjęła sprawozdanie.  

 

Ad. 10  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła w nawiązaniu do wygłoszonej przez p. Piotra 

Cybułkę interpelacji w sprawie zbycia nieruchomości na potrzeby budowy kliniki serca 

powiedział, że w statutowo określonym terminie zostanie udzielona odpowiedź pisemna. 

Nie mniej jednak poinformował Radę na temat przeprowadzanej procedury zbycia. 

Poinformował, że w procedurze przetargowej w terminie jednego miesiąca 

poprzedzającego przetarg przygotowany jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży. Pierwszy przetarg odnoszący się do przedmiotowej nieruchomości ogłoszony 

został w maju 2010 r., jednakże brak było oferentów. W drugim przetargu został 

wyłoniono podmiot, który zaoferował kwotę 440 tys. zł.  

Faktyczna wartość nieruchomości to kwota 1.000.700 zł., z tym że jeśli oddaje się              

w użytkowanie wieczyste żądać można 25 % wartości.   

W odniesieniu do pytania, czy Zarząd zleci zarządzanie szpitalami tej spółce  powiedział 

przywołując treść wystąpienia radnej p. Krystyny Smuda, że dzisiaj wszyscy powinni  

poprzeć rozwiązania poręczenia pożyczki, co jest dowodem wspierania służby zdrowia            

i szukania środków i rozwiązań, które pozwolą na funkcjonowanie w dotychczasowej 

strukturze. Co będzie za 2-3 lata trudno jest odpowiedzieć, być może Powiatu nie będzie 

stać na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i dodał, że będzie to trudny problem. 

Poszukiwane będą najlepsze rozwiązania.  

W kwestii poziomu konkurencji pomiędzy kliniką, a szpitalem powiedział, że trudno jest 

wydać ocenę, gdyż kontrakt przydzieli NFZ. Przytoczył przykład stacji dializ, która nie 

świadczyła usług publicznych ze względu na brak kontraktu z NFZ. Stąd też trudno 

przewidzieć jak będzie wyglądać działalność kliniki serca. Nie jest ona konkurencją dla 

PPZOZ i nie powinna wpłynąć na wartość kontraktu, o który będzie zabiegać nasz szpital.       
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Dyrektor PPZOZ p. Bożena Capek – powiedziała, że nie uczestniczyła w rozmowach                    

z  PAKS ponieważ miały one miejsce w roku 2010, a dyrektorem SPZOZ w Wodzisławiu 

Śląskim została w roku 2011.  

 

Ad. 11 

Nie odnotowano.  

 

Ad. 12.  

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

sprawozdanie z delegacji Powiatu Wodzisławskiego w Recklinghausen.  

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 29 do protokołu.  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła złożył sprawozdanie z delegacji do Powiatu 

Tczewskiego.  

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 30 do protokołu.  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła złożył sprawozdanie z delegacji Powiatu 

Wodzisławskiego w Sörmland w Szwecji. Sprawozdanie jest załącznikiem nr 31 do 

protokołu.  

  

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił :  

-  pismo Starosty Powiatu przekazujące skargę p. (dane niepodlegające udostępnieniu - 
art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) wraz                       
z korespondencją,    
-  pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. kontroli w Wydziale Strategii i Rozwoju  

   Powiatu w zakresie realizacji zadań wydziału,  

-  wniosek Komisji Organizacyjnej dot. ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2014 rok kosztów    

   wyposażenia radnych w urządzenia do pracy w systemie elektronicznym,  

-  pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarządu Oddziału w Wodzisławiu Śląskim dot. 

wniosków do projektu budżetu na rok 2014,  

-  interpelacje  Posła na Sejm Krzysztofa Gadowskiego wraz udzielonymi przez adresatów 

odpowiedziami, 

- zapytanie sejmowe Posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie przyspieszenia prac na 

budowie autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki wraz z odpowiedzią,                             

- pismo Powiatu Pszczyńskiego wraz z stanowiskiem dot. finansowania powiatowych 

inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej  na lata                 

2014-2020,  

 -  pismo Starostwa Powiatowego w Myszkowie wraz z stanowiskiem dot. finansowania  

powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej na lata                       

2014-2020,  
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 - pismo Rady Powiatu w Rybniku wraz z stanowiskiem dot. budowy Autostrady A-1 na 

odcinku Świerklany – Gorzyczki,  

- pismo Gminy Godów o ujęcie w planie inwestycyjnym na rok 2014 prac na drogach  

  powiatowych,   

Poinformował, że wpłynęły 2 anonimy, które pozostawia się bez rozpatrzenia.  

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

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przedstawił harmonogram 

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

zostanie na dzień 31 października  2013 r.  o godz. 13:30.  

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                             

w uroczystościach jest załącznikiem nr 32 do protokołu.  

 

Ad. 11 

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

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

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera.  

 

 

       Przewodniczący Rady 

 

           /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
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