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BRZ.0002.10.2013 
 

Protokół nr XXXVI/13  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 31 października 2013 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 31 października 2013 roku o godz. 
13.30. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego                              
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a. 
 
Przed rozpoczęciem obrad odbył się liryczny montaż słowno – muzyczny                          
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich                       
w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. 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. Ponadto w sesji 
uczestniczyli zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
Uczczenie pamięci o Andrzeju Korbicy minutą ciszy. 

 

Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. 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 XXXV sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXV 
sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, dla  których Powiat 

Wodzisławski  jest organem prowadzącym  i dotującym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach 
przy ulicy Skalnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1,  

b) powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,  

c) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana                 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych 
oraz utrzymania zieleni przydrożnej,  

d) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy 
Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,  
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e) uchylenia Uchwały nr XXXV/341/2013 z dnia 26 września 2013 r.                         
w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób                   
z Zaburzeniami Psychicznymi oraz nadania Statutu tej jednostce,  

f) utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Połomi,  

g) nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób                               
z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi,  

h) 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,  

i) 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, 

j) 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.  

8.  Informacja  o złożonych  oświadczeniach majątkowych. 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10.Wnioski i oświadczenia radnych. 
11.Informacje bieżące.  
12.Zamknięcie obrad XXXVI sesji.  
 
Uwagi ani wnioski nie zostały zgłoszone, zatem Przewodniczący Rady  
p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
Ad. 3  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż protokół został 
przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad 
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr XXXV/13 z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
26 września 2013 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXXVI sesji, które stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Przedstawił także informację na temat przetargów i udzielanych 
zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ponadto 
sprostował pomyłkę, która pojawiła się na poprzedniej sesji w odpowiedzi na 
interpelację radnego p. P. Cybułki dotyczącą zastosowania przez władze Powiatu 
procedury przy zbyciu nieruchomości pod budowę kliniki kardiologicznej. Pomyłka 
polegała na tym, iż podał nieprawidłową wartość nieruchomości oddanej                                        
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, której faktyczna wartość rynkowa 
określona w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę 
majątkowego wynosi 358.000 zł. Dodał, iż dopiero drugi przetarg zakończył się 
rozstrzygnięciem pozytywnym, w wyniku którego przyjęto ofertę w wysokości 
440.000 zł., w przedmiotowej sprawie ustalono również obowiązek dokonania 
pierwszej opłaty w maksymalnej wysokości (według prawa przysługuje do 25 % 



3 

 

ceny nieruchomości), co stanowiło kwotę 110.000 zł. Natomiast opłata roczna 
wnoszona przez cały okres użytkowania wieczystego, tj. przez 99 lat zgodnie                     
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, została określona                      
w wysokości 3%, co stanowi kwotę 13.200 zł. Poinformował, że uszczegółowiona 
odpowiedź została udzielona Radnemu p. P. Cybułce pisemnie. 
 
Ad. 5  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radna p. B. Połednik – złożyła zapytanie dotyczące budowy chodnika wraz z 
kanalizacją deszczową na ul. Turskiej w Wodzisławiu Śląskim. Poinformowała, iż 
we wrześniu br. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego przeznaczyła kwotę 50.000 
zł. będące w dyspozycji Rady Dzielnicy Wilchwy na relację zadania  „Budowa 
chodnika wraz z kanalizacją deszczowa na ul. Turskiej”. Jest to droga powiatowa. 
Dowiedziała się jednak, iż Starosta Powiatu zrezygnował z dotacji na ten cel 
proponując zamianę tego dofinansowania na inne zadanie. Zadanie, na które 
Miasto Wodzisław Śląski nie wyraziło zgody. W związku z powyższym zapytała 
dlaczego Powiat zrezygnował z dofinansowania tego zadania oraz dlaczego nie 
wystąpiliśmy do Miasta Wodzisławia Śląskiego o przekazanie  środków 
finansowych. Ponadto zapytała czy ww. zadanie zostało wpisane do budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego? 
 
Radny p. P. Cybułka – złożył interpelację w sprawie ukrywania przez Starostę 
istotnych informacji o nieprawidłowościach finansowych w Zespole Placówek 
Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Ww. 
interpelacja stanowi złącznik nr 5 do protokołu. 
Ponadto w imieniu mieszkańców tej Dzielnicy Wodzisławia Śląskiego zapytał                           
o kryty basen pływacki w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 
który jest niedostępny dla publiczności, czyli mieszkańców, którzy muszą jeździć 
na Wilchwy, aby skorzystać z tego dobrodziejstwa. Jednocześnie jak go 
poinformowano z basenu korzystają uczniowie szkoły. Natomiast 
zainteresowanym mieszkańcom Szkoła udzieliła odpowiedzi, iż basen jest                        
w remoncie. Dlatego zasugerował, iż skoro tak jest, że basen jest w remoncie lub 
będzie remontowany, to pieniądze z jego korzystania przez mieszkańców 
zasiliłyby budżet Szkoły m.in. z przeznaczeniem na remont tego basenu. 

 
Radny p. D. Jakubczyk – w imieniu swoim oraz Radnej p. Teresy Glenc zapytał, 
iż w związku z powziętą na posiedzeniu ostatniej Komisji Infrastruktury                   
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego informacją o planowanej na 
zimę tego roku wycince 110 drzew na terenie parku przy Powiatowym Domu 
Dziecka w Gorzyczkach poprosił o wyjaśnienie: 

− Jaki jest cel lub cele planowanej wycinki? 
− Ile drzew oraz ile krzewów ma być przeznaczonych do wycinki. Poprosił                        

o wyszczególnienie ilości drzew przeznaczonych do wycinki według 
gatunku. 

− Jaki jest wiek tych drzew i stan zdrowotny, czy wszystkie drzewa 
przeznaczone do wycinki zagrażają zdrowiu lub życiu podopiecznych domu 
dziecka lub mieszkańców oraz czy planuje się wycinkę zdrowych okazów? 

− Czy te zagrożenia można zminimalizować lub wyeliminować w inny sposób. 
Czy wycinka jest działaniem koniecznym, czy nie wystarczyłyby cięcia 
konarów i gałęzi w koronach drzew? 
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− Czy planuje się jakiekolwiek zabiegi pielęgnacyjne w parku, nasadzenia, 
wytyczenie ścieżek itp.? 

− Kto typował okazy przeznaczone do wycinki, czy zlecono w tej sprawie 
przeprowadzenie badania, ekspertyzy, a jeżeli tak – to komu. Proszę                    
o podanie informacji do wiadomości radnych. W jaki sposób dokonano 
wyboru firmy, która dokona wycinki drzew. 

Ponadto dodał, iż park podworski w Gorzyczkach jest jednym z kilku tego typu 
założeń na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Mimo zaniedbanego drzewostanu 
stanowi niezwykle ważny element krajobrazu naszej wsi. Wśród wiekowych 
drzew rośnie wyjątkowo okazały dąb czerwony o obwodzie przekraczającym 520 
cm, jeden ze starszych okazów tego gatunku w Polsce. Rozmiary planowanej 
wycinki mogą budzić niepokój, tym bardziej, że sprawy nie konsultowano z 
mieszkańcami np. na zabraniu wiejskim. Dlatego poprosił o podanie do 
wiadomości radnych, jak i mieszkańców wyczerpujących informacji w powyższej 
sprawie.  
 
Radny p. I. Serwotka – zapytał o nieruchomość zlokalizowaną                        
w Wodzisławiu Śląskim w Dzielnicy Jedłownik Wieś przy ul. Wolności, czyli 
budynek w którym do niedawna mieściła się Przychodnia dr S. Pluty. 
Zasugerował, iż od wielu lat starał się interweniować, iż stan techniczny 
omawianego obiektu był nienajlepszy. Nie wie także, czy to było przyczyną iż 
przychodnia zdrowia zmieniła swoja lokalizację. Jednak zapytał co dalej z tym 
obiektem, czy pojawił się już pomysł na jego zagospodarowanie, gdyż szkoda 
aby budynek stał pusty. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – powiedział, iż w trosce o oświatę, bowiem 
„dochodzą różne głosy m.in. z tej placówki którą zarządza i kieruje p. P. 
Cybułka”, jednak Powiat dotuje tego typu ośrodki pozaszkolne mówi tu o Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej w Radlinie. Dlatego zwrócił się przed opracowaniem 
Sprawozdania dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla 
których Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym i dotującym do 
Burmistrza Miasta Radlin o przedstawianie informacji o działaniu ww. Ośrodka. 
Otrzymał zaskakującą odpowiedź, która brzmi – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 
Radlinie, którego Dyrektorem jest p. P. Cybułka poddane zostało w 2011 roku 
audytowi wewnętrznemu, który wykazał uchybienia. Upoważniony audytor 
wewnętrzny dokonując oceny tych uchybień zakwalifikował każde w rozdziale od 
niskiego poziomu do wysokiego. Obecnie trwają czynności sprawdzające po 
audycie, które mają na celu sprawdzenie, czy Dyrektor OPP w Radlinie 
wprowadził w życie zalecenia opisane w sprawozdaniu z przeprowadzonego 
audytu, w tym zalecenia dotyczące uchybień, które stwarzają wysoki oraz bardzo 
wysoki poziom ryzyka. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
sprawozdania z przeprowadzonego audytu oraz inne dokumenty dotyczące 
audytu nie stanowią informacji publicznej, a są one przeznaczone jedynie do 
użytku wewnętrznego i nie powinny być udostępnione poza jednostką. Dlatego 
zapytał na czym te uchybienia polegają stwarzając wysoki oraz bardzo wysoki 
poziom ryzyka?, bowiem Powiat dofinansowuje to Ognisko Pracy Pozaszkolnej. 
 
Ad. 6 

� Informacja na temat funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których 
Powiat jest organem prowadzącym i dotującym, stanowiąca załącznik  

nr 6 do protokołu. 
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Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta Glenc przedstawiła prezentację 
multimedialną na temat funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których 
Powiat jest organem prowadzącym i dotującym.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego                                
w Wodzisławiu Śląskim p. B. Rączka – powiedziała, że jak co roku na sesji 
październikowej jest przedstawiany szczegółowy raport o stanie placówek 
oświatowych Powiatu Wodzisławskiego i jak co roku prezentacja szkół jest 
imponująca. Przedstawiane wyniki egzaminów, sukcesy uczniów, przedsięwzięcia 
dają poczucie satysfakcji i dumy. Zasugerowała, iż mamy wszyscy świadomość 
tego, że te wyniki, wysokie efekty pracy szkół nie są dziełem przypadku. Bowiem 
przede wszystkim jest to efekt długofalowej, mądrej, perspektywicznej polityki 
oświatowej realizowanej przez kolejne władze Powiatu. Wizja Powiatu kreowana 
przez naszych włodarzy jest realizowana punkt, po punkcie i nie jest to tyko 
martwy zapis w dokumentach. Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, 
pracownicy robią naprawdę bardzo wiele, aby zrealizować wszystkie zdania, 
wyzwania, zrealizować wizję i misję. Ponadto na bieżąco jest dostosowywana               
i uatrakcyjniana oferta edukacyjna, realizowane są dodatkowe przedsięwzięcia. 
To wszystko przyczynia się do budowania dobrego wizerunku oświaty, jednak 
efekty pracy szkół osiągane przez nasze placówki są zależne od warunków pracy 
jakie stwarza organ prowadzący. Stwierdziła, iż oświata to inwestycja w naszą 
wspólną przyszłość. Szkoły wyczuwają przychylność i wsparcie władz Powiatu 
Wodzisławskiego. Dlatego w imieniu dyrektorów wszystkich szkół i placówek 
Powiatu Wodzisławskiego podziękowała władzom Powiatu oraz radnym za 
stwarzanie naszym placówkom jak najlepszych warunków do nauki i pracy, do 
rozwoju na miarę XXI wieku.  
 
Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wodzisławiu Śląskim p. M. Tkocz – 
poinformowała, iż do ZNP należą poza nauczycielami także pracownicy 
administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Powiedziała, że związki 
zawodowe działające m.in. w oświacie są organizacją o charakterze społecznym, 
które działają dla dobra pracownika, dla zachowania miejsc pracy ale także i dla 
jego godności. Przepisy o związkach zawodowych przewidują współudział związku 
w tworzeniu prawa, a także prawa miejscowego poprzez konsultacje, czy 
zasięganie opinii. Opinia związków zawodowych nie jest wiążąca dla organu 
prowadzącego, czy stanowiącego te uchwały. Jednak konieczne jest wystąpienie 
o te opinię. Konsultacji związków zawodowych wymagają te projekty aktów 
prawnych, których treść wchodzi w zakres działania i zadania związków 
zawodowych określonych w ustawie. Ponadto odniosła się do sprawy utraty 
miejsc pracy przez nauczycieli w związku z niżem demograficznym. 
Przypomniała, że ZNP rozpoczyna kampanię mającą na celu promowanie mniej 
licznych klas. Zasugerowała, że należy także pamiętać o pracownikach 
administracji i obsługi w szkołach i w projekcie budżetu na 2014 rok roku 
uwzględnić podwyżki dla ww. pracowników (w tym temacie zostały skierowane 
pisma do Starosty, Przewodniczącego Rady Powiatu). 
 
Radny p. P. Cybułka – zasugerował, iż Starosta Powiatu w swoim wystąpieniu 
zadał mu pytanie i sam sobie na nie odpowiedział. Stwierdził, iż dane z audytu 
wewnętrznego nie są informacją publiczną, skoro p. Burmistrz przekazała 
Staroście informacje nie będące informacją publiczną, a Starosta je powtórzył 
publicznie, to on nie będzie tego robił i łamał tej ustawy i nie udzieli odpowiedzi. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol – podziękował za codzienną 
pracę z młodzieżą i wkład pracy wszystkim nauczycielom. Przypomniał iż ważna 
jest również atmosfera w szkole, którą budują wszyscy pracownicy oraz 
młodzież.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że informację 
dotycząca funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat 
Wodzisławski jest organem prowadzącym została pozytywnie zaopiniowana przez 
Komisję Organizacyjną i Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
Ponadto przekazał podziękowania wszystkim nauczycielom w imieniu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego.  
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła ww. informację. 
 
Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum 
Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 
1, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane                    
w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1. W głosowaniu 
udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów 
przeciwnych i 1 głosie  wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVI/347/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach 
przy ulicy Skalnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1 została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło 
16 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, bez głosów przeciwnych                            
i 1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVI/348/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej została podjęta. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 7 c) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz 
utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 16 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta. Uchwała 
ta stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 7 d) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
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Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło 16 
radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVI/350/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy 
Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta. Uchwała 
ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 7 e) 

� Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/341/2013 z dnia 26 
września 2013 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz nadania Statutu tej jednostce, 
stanowiący załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/341/2013 z dnia 26 września 
2013 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób                            
z Zaburzeniami Psychicznymi oraz nadania Statutu tej jednostce . W głosowaniu 
udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, bez głosów 
przeciwnych i  2 głosach wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVI/351/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
uchylenia Uchwały nr XXXV/341/2013 z dnia 26 września 2013 r.                         
w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób                            
z Zaburzeniami Psychicznymi oraz nadania Statutu tej jednostce została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 7 f) 

� Projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi, stanowiący załącznik  nr 17 

do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób                        
z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVI/352/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Połomi została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 
 
Ad. 7 g) 

� Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi 
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi, stanowiący 
załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi . W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVI/353/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób                            
z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi została podjęta. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 7 h) 

� 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 21 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury                
i Pomocy Społecznej oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                           
Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023. 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, 
bez głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVI/354/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012                   
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013-2023 
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 7 i) 

� 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, stanowiący 
załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Zdrowia                        
i Pomocy Społecznej oraz Komisje Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. 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 roku wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 
21 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych                            
i  2 głosach wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVI/355/2013 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 ta stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad. 7 j) 
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 25 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i Komisję Organizacyjną. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. 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 20 radnych. Za przyjęciem głosowało                     
19 radnych, bez głosów przeciwnych i  1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVI/356/2013 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 
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w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 
do protokołu. 
Ad. 8 
Pracownik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim p. J. Wróbel – 
poinformowała, iż do Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim wpłynęło ze 
Starostwa Powiatowego ogółem 89 sztuk oświadczeń o stanie majątkowym z 
czego 63 zostały wypełnione przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
osoby wydające w imieniu starosty decyzje, natomiast pozostałe 26 sztuk 
dotyczyło oświadczeń majakowych złożonych przez radnych. W oświadczeniach 
majątkowych złożonych przez radnych nieprawidłowości nie stwierdzono, bowiem 
są one z roku na rok coraz lepiej wypełniane. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe 
stwierdzone błędy, to dotyczyły one m.in. błędnych informacji przy podawaniu 
posiadanego mienia ruchomego, niepodawania wartości posiadanego gruntu 
ornego oraz kwot przychodu i dochodu z tytułu użytkowania tego gruntu, nie 
podawania powierzchni działki, czy też niewypełniania wszystkich części 
oświadczenia sformułowaniem „nie dotyczy”. Ponadto zasugerowała, iż w 
składanych oświadczeniach majątkowych dla osób pozostających w zawiązkach 
małżeńskich powinno się ujawniać majątek objęty małżeńską wspólnotą 
majątkową oczywiście jeśli miedzy małżonkami nie została ustanowiona 
rozdzielność majątkowa, wtedy ujawnia się majątek odrębny. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – przedstawił informację dotycząca oświadczeń 
majątkowych złożonych przez pracowników Starostwa Powiatowego                              
w Wodzisławiu Śląskim, jak i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu na 
stan 31.12.2012 roku. Ww. informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przedstawił informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych radnych powiatu Wodzisławskiego złożonych na stan 
31.12.2012 roku. Ww. informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady p. R. Juzek – przedstawił informację przesłaną 
przez Wojewodę Śląskiego, a dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych 
przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starostę Wodzisławskiego za 2012 
rok. Ww. informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad. 9 
Wicestarosta Powiatu p. D. Prus – w odpowiedzi na zapytanie radnej                       
p. B. Połednik poinformował, iż w treści dotyczącej zadania budowa chodnika                 
i kanalizacji deszczowej przy ul. Turskiej, uchwała podjęta przez Radę Miasta 
Wodzisławia Śląskiego miała miejsce w miesiącu sierpniu br., a nie we wrześniu. 
Natomiast do dnia dzisiejszego żadnej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 
przez Miasto Wodzisław Śląski nie ma. Dlatego nie można dziś mówić, iż Powiat 
otrzymał na to zadanie środki finansowe od Miasta Wodzisław Śląski. Zgodnie z 
prawem obydwa podmioty, czyli Miasto Wodzisław Śląski przekazując środki musi 
udzielić takowej pomocy finansowej w formie uchwały, a następnie dokonuje 
tego Rada Powiatu. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie dlaczego Powiat 
zrezygnował z dofinansowania tego zadania. Stwierdził, iż Powiat nie zrezygnował 
z niczego, ponieważ żadnej dotacji nie otrzymał. W odpowiedzi na trzecie 
zapytanie stwierdził, iż zadanie to nie zostało wpisane do budżetu Powiatu, 
bowiem miało być realizowane tylko wtedy, gdy uzyskamy na nie pomoc 
finansową od Miasta Wodzisławia Śląskiego. Na zasadzie tej którą przyjęliśmy na 
początku kadencji, że jeżeli otrzymamy od danej gminy miasta 50% środków na 
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dane zadanie, to drugie tyle Powiat wyłożyłby na to zadanie w bieżącym roku. 
Powiedział, że cieszy się, iż to pytanie zostało zadane, bowiem zaistniało pewne 
nieporozumienie, bowiem ta sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy, prosił 
Prezydenta o pomoc finansową w sierpniu, wrześniu, październiku aby 
zrealizować to zadanie przy ul. Turskiej, dlatego odczytał pismo, które skierował 
do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego „…w związku z otrzymaną 
informacją z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego o zamiarze podjęcia na sesji 
Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego w dniu 30 października 2013 roku uchwały o 
udzieleniu Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej na realizację zadania 
związanego z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Turskiej 
w Wodzisławiu Śląskim, chciałby bardzo podziękować za chęć wsparcia zadań 
realizowanych przez Powiat. Pragnę jednak zwrócić uwagę, iż tak późny termin 
powoduje, iż nie możliwe jest przeprowadzenie postępowania przetargowego 
oraz zrealizowanie tego zadania jeszcze w bieżącym roku budżetowym. Dlatego 
zawracam się z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia powziętych środków 
w wysokości 50.000 zł. na realizowaną obecnie przez Powiat inwestycję p.n. 
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 5006S ul. 
Skrzyszowska z drogą powiatową 5020S ul. Czarnieckiego oraz drogą powiatową 
5021S ul. Turska, Mszańska w Wodzisławiu Śląskim. Koszt wykonania tego 
zadania wynosi 193.110 zł. Dodatkowo wybudowano obecnie za kwotę 44.217 zł. 
chodnik od przystanku autobusowego przy ul. Turskiej i poprzez skrzyżowanie 
tzw. pięciu dróg do planowanego przejścia dla pieszych na ul. Skrzyszowskiej, 
które również będzie objęte sygnalizacją świetlną. Jednocześnie poczynimy 
starania w celu zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 50.000 zł. na 
dalszą budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Turskiej oraz 
50.000 zł. na budowę chodnika przy ul. Mszańskiej w roku 2014.” Pismo było 
zgodne z sugestiami radnych z Dzielnicy Wilchwy, później odbyło się spotkanie z 
Z – cą Prezydenta Miasta p. Szymczakiem, który dwa tygodnie temu zapewniał, 
iż Powiat otrzyma tę pomoc finansową. Niestety odpowiedź którą otrzymał jest 
następującej treści „ Odpowiadając na pismo z dnia 23 października 2013 roku 
dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, uprzejmie 
informuję że w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego zostały zabezpieczone 
środki finansowe na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczowe przy ul. 
Turskiej. W związku z powyższym nie mogą one być przeznaczone na 
dofinasowanie zadań zaproponowanych w ww. piśmie.” Zasugerował, iż 
najwcześniej uchwała o przyjęciu pomocy finansowej mogłaby być procedowana 
na sesji listopadowej, dlatego nie było żadnych możliwości realizacji tego zadania 
2013 roku. Stwierdził, iż miał nadzieję, iż taka decyzja zostanie powzięta 
wcześniej w miesiącu sierpniu, wrześniu, a w przeddzień sesji wrześniowej 
dzwonił jeszcze do Prezydenta Szymczaka i uzyskał odpowiedź, że tej uchwały na 
ich sesji wrześniowej nie będzie. 
 
Radna p. B. Połednik – ad vocem do wypowiedzi Wicestarosty powiedziała, że 
być może ta uchwała była podjęta w sierpniu być może źle sprawdziła, ale stawia 
nas to tylko w gorszym świetle. Bowiem wynika z tego brak współpracy 
pomiędzy miastem Wodzisław Śląski, a Powiatem.  
 
Wicestarosta Powiatu p. D. Prus – powiedział, że Powiat prosił Miasto 
Wodzisław Śląski o jak najszybsze udzielenie pomocy finansowej, a do dnia 
dzisiejszego tej uchwały nie ma. Przesunięcie środków jest jedną sprawa, 
natomiast udzielnie pomocy finansowej to druga kwestia, a uchwała nie została 
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podjęta. Uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na 
zadanie skrzyżowanie pięciu dróg i oświetlenia które tam będzie wykonywane. 
 
Radna p. B. Połednik – zasugerowała, iż radni Miasta Wodzisławia Śląskiego nie 
zgodzili się na przeznaczenie środków finansowych na zadanie dotyczące 
skrzyżowania pięciu dróg i wykonania tam oświetlenia. Rada Miasta Wodzisławia 
Śląskiego chce dofinansować zadanie dotyczące budowy chodnika i kanalizacji 
deszczowej przy ul. Turskiej w Wodzisławiu Śląskim i na to wyraziła zgodę. 
 
Radny p. I. Serwotka – zasugerował, iż jeśli chodzi o ww. sprawę to 
najistotniejsze jest podpisanie wstępnego porozumienia i do tego potrzebne są 
dokumenty Miasta jak i Powiatu (uchwały). Zawsze taką praktykę stosowano i 
dziwne aby przez tyle miesięcy nie można było się w tej sprawie dogadać. 
 
Wicestarosta Powiatu p. D. Prus – powiedział, że do dnia dzisiejszego nie ma 
uchwały o udzieleniu Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez 
Miasto Wodzisław Śląski, w związku z czym nie ma o czym rozmawiać. Miasto 
Wodzisław Śląski nie dało pieniędzy, a przesuniecie środków na wczorajszej sesji 
to jest księgowy zabieg. Nie ma uchwały o pomocy finansowej i nie ma 
możliwości realizacji tej inwestycji. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – poinformował, iż na interpelację i zapytanie 
radnego p. P. Cybułki odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
 
Pracownik Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach p. I. Szymczyk – 
w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wycinki 110 drzew w parku przy 
Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach poinformowała, iż zgodnie z 
posiadaną dokumentacją czyli opinią biegłego sądowego z zakresu leśnictwa przy 
Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej z której wynika, iż nasze drzewa są w złym 
stanie zdrowotnym i stanowią zagrożenie dla osób przebywających w parku. 
Ponadto drzewa te zagrażają obiektom budowlanym typu płoty, place zabaw oraz 
pochylają się niebezpiecznie nad liniami energetycznymi. Usunięcie tych drzew 
ma charakter cięcia sanitarnego oraz ma na celu wyeliminowanie istniejącego 
zagrożenia. Powiedziała, iż zgodnie z posiadana opinią do wycinki zostało 
przeznaczonych 85 drzew z gatunku m.in. lipy, rubiny akacjowe, obwód i 
przyczyny usunięcia drzew to m.in. zgnilizna odziomka, martwe gałęzie w 
koronie. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu dzieci PDD w Gorzyczkach, które 
chodzą po parku. Zgodnie z opinią najlepsze jest wycięcie tych drzew. 
Stwierdziła, ze jeżeli zostanie wyciętych 98 sztuk drzew, to na pewno po dwóch 
latach zostaną zaplanowane zabiegi pielęgnacyjne. Ponadto poinformowała, iż 
dąb czerwony o obwodzie przekraczającym 520 cm, jeden ze starszych okazów 
tego gatunku w Polsce nie jest przeznaczony do wycinki, bowiem jest to drzewo 
zdrowe. Ponadto poinformowała, iż zezwolenie na wycinkę drzew wydał Wójt 
Gminy Gorzyce. W dniu 28 marca 2013 roku Wójt Gminy Gorzyce po otrzymaniu 
od Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach kompletu wniosku wszczął 
postępowanie administracyjne. 13 sierpnia 2013 roku wydał decyzję w której 
napisał, że „pismem z dnia 10 maja 2013 roku zwrócił się do Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie opinii dotyczącej wycinki 
przedmiotowych drzew. W dniu 11 lipca 2013 roku otrzymał pismo od Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w którym została pozytywnie 
zaopiniowana powyższa sprawa. Jednakże ŚWKZ zwrócił się o wskazanie 
nasadzeń zastępczych wyłącznie drzewami szlachetnymi gatunków liściastych ze 
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względu na konieczność zachowania zieleni wysokiej oraz jej układu. Nie 
stwierdzono natomiast w obrębie zadrzewień gatunków chronionych drzew i 
krzewów oraz nie stwierdzono gniazd i siedlisk zwierząt dziko występujących 
objętych ochroną. Drzewa nie rosną na gruncie leśnym i mają powyżej dziesięciu 
lat.” 
 
Radny p. D. Jakubczyk – zapytał czy wymienione drzewa to są wszystkie które 
znajdują się w tym obrębie? 
 
Pracownik Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach p. I. Szymczyk – 
powiedziała, że na dzień dzisiejszy mamy do wycięcia 98 drzew. Zgodnie z opinią 
biegłego sądowego było tych drzew 85. Jednak po złożeniu wniosku do Wójta 
Gminy Gorzyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne i przyszła p. z 
Urzędu Gminy Gorzyce z Wydziału Ochrony Środowiska, która dokonała oglądu 
drzew (z oglądu został sporządzony protokół) i wskazała 13 dodatkowych drzew 
do wycięcia. 
 
Radny p. D. Jakubczyk – powiedział, że tu nie chodzi o samą decyzję, „iż nie 
ma decyzji złych, dobrych są decyzje”, jednak chodzi mu o sposób 
zakomunikowania tego faktu. Dlatego skierował prośbę do władz Powiatu 
Wodzisławskiego, Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, do osoby odpowiedzialnej 
za tę „działkę”, aby to w jakiś sensowny sposób zakomunikować mieszkańcom 
sołectwa, gdyż nie jest to prywatna działka. Nie dokonujemy także wycinki 
dwóch, trzech drzew, małego sadu ale wycinamy kilkadziesiąt drzew na terenie 
dużego parku, który stanowi jakąś dominantę przestrzeni tej wsi. Dlatego 
poprosił o zakomunikowanie tego i podanie opinii do publicznej wiadomości przez 
właściciela terenu, nie negując faktu, iż wszystko zostało lega artis załatwione. 
 
Członek Zarządu p. Z. Seemann – zapytał, czy chodzi o to aby to Zarząd 
Powiatu podał informację do publicznej wiadomości, czy też ma to zrobić Wójt 
Gminy Gorzyce? 
 
Radny p. D. Jakubczyk – powiedział, iż on jest świadomy tego że decyzję 
administracyjną w przedmiocie wycinki drzew wydaje Wójt Gminy Gorzyce, 
jednak chodzi o zakomunikowanie o tym fakcie przez właściciela terenu. Najlepiej 
byłoby to zrobić na zebraniu wiejskim w obecności mieszkańców tego sołectwa, 
bowiem jest to decyzja która dotyka znaczą cześć mieszańców małej 
społeczności. 
 
Członek Zarządu p. Z. Seemann – poinformował, iż Starosta Powiatu dwa razy 
w miesiącach marzec i czerwiec br. informował radnych w sprawozdaniach z prac 
Zarządu Powiatu, iż takie zgody wydał – zgody aby dyrekcja placówki zwróciła się 
do gmin. Dlatego temat ten został poruszony i przekazany. Stwierdził, iż 
przyjmuje wniosek radnego p. D. Jakubczyka o poinformowaniu mieszkańców                
o wycince drzew. 
 
Pracownik Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach p. I. Szymczyk – 
powiedziała, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie zbierania zapytań 
ofertowych ile będzie wynosił koszt takiej wycinki drzew i z pewnością w roku 
bieżącym drzewa nie zostaną wycięte. Wycinka zostanie dokonana w przyszłym 
roku. 
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Radny p. P. Cybułka – powiedział, że przeznaczonych jest do wycinki 98 
zdrowych drzew, a jeden zdrowy dąb czerwony zostanie, dlatego zapytał ile 
jeszcze pozostanie drzew w tym parku? 
 
Pracownik Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach p. I. Szymczyk – 
powiedziała, że pozostanie jeszcze bardzo dużo drzew. 
 
Radna p. Teresa Glenc - stwierdziła, iż zaniepokoiła ją kwestia, iż biegły 
sądowy zadecydował, że do wycięcia jest 85 drzew, a przyszła komisja z Gminy 
Gorzyce, która stwierdziła, iż trzeba tych drzew wyciąć więcej. Dlatego zapytała, 
kto wchodzi w skład komisji z Gminy Gorzyce która kwalifikowała drzewa do 
wycinki i czy wśród członków komisji był biegły sądowy, bowiem to jest 
niepokojące. Ponadto poprosiła, aby odpowiedź na zapytania wygłoszone przez 
Radnego p. Daniela Jakubczyka została udzielona na piśmie, aby miała pełną 
informację dla mieszkańców. 
 
Dyrektor PZZN p. G. Stankiewicz – w odpowiedzi na zapytanie radnego                    
p. I. Serwotki poinformował, iż w obecnym stanie budynku przy ul. Wolności                
w Dzielnicy Jedłownik Wieś odejście dr Pluty nie miało związku ze stanem 
technicznym budynku. Rzeczywiście wcześniej stan tego budynku nie należał do 
najlepszych ale poczynione zostały remonty – wymieniony został dach, cała 
stolarka okienna, jak również kocioł i komin dymowy. Zasugerował, iż z tych 
wszystkich elementów technicznych -poddasze jest powierzchnią użytkową która 
nie jest w dobrym stanie technicznym można również zakwalifikować ją jako 
zdegradowany stan techniczny ale on nie był użytkowany przez mieszczący się 
tam ośrodek zdrowia. Poinformował, iż ośrodek został przejęty w dniu 15 
października więc niedawno, jednak już wcześniej chcieliśmy zagospodarować to 
w rozsądny sposób. Co do zagospodarowania w zakresie świadczeń zdrowotnych 
zainteresowania nie było. Natomiast z racji tego, że budynek jest atrakcyjny 
architektonicznie oraz położenie blisko centrum, to zainteresowanie wykazał 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Filia w 
Wodzisławiu Śląskim i jeżeli dojdzie do sfinalizowania rozmów, to Ośrodek 
zostanie umieszczony na parterze. Zostało także zlecone wykonanie opinii 
technicznej budynku. W związku z tym będziemy prawdopodobnie wchodzić w 
projekt unijny dotyczący mieszkań chronionych dla usamodzielniających się 
wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
które zostaną umieszczone na poddaszu oraz być może na I piętrze. Rozważamy 
taż możliwość przeniesienia tam inne placówki. 
 
Radny p. I. Serwotka – podziękował za odpowiedź, z której wynika że działania 
w zakresie funkcjonowania budynku są czynione. Zasugerował, jednak, iż było 
wiadomo wcześniej, że Ośrodek Zdrowia dr Pluty opuści ten budynek i szkoda, że 
ww. działania nie zostały podjęte wcześnie aby nie było tzw. pustostanu. Bowiem 
jeżeli obiekt jest niezagospodarowany to trzeba ponosić koszty jego 
zabezpieczenia. 
 
Dyrektor PZZN p. G. Stankiewicz – poinformował, że wspominał we 
wcześniejszej wypowiedzi, iż rozmowy były prowadzone, jednak był brak 
zainteresowania wynajmem ze strony ośrodków zdrowia. Ponadto moment 
wyprowadzenia się Ośrodka Zdrowia dr Pluty był przedłużany w czasie i do końca 
było trudno określić termin. Natomiast planowane zagospodarowanie budynku 
jest interesującym kierunkiem. Stan budynku, który jest niezagospodarowany 
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budzi troskę, a jak na razie budynek jest zamknięty i będzie na pewno 
spuszczona woda z instalacji wodnej i centralnego ogrzewania przed zimą. 
 
 
 
 
Ad. 10 
Radny p. Ł Krzystała – zawnioskował, aby odpowiedź na interpelację złożoną 
przez radnego p. P. Cybułkę została dostarczona wszystkim radnym np. 
dołączona do materiałów sesyjnych. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, iż odpowiedź 
zostanie dołączona do materiałów sesyjnych.  
 
Radny p. I. Serwotka – w nawiązaniu do zapytania radnej p. B. Połednik 
zawnioskował o przedstawienie procedury zawierania porozumień dotyczących 
dróg z gminami Powiatu Wodzisławskiego - jak do tej pory to wyglądało                         
i dlaczego w przypadku Miasta Wodzisławia Śląskiego nie można się było 
porozumieć. Ponadto poruszył temat dotyczący jego sprawy w sądzie dotyczący 
przyjęcia przez niego korzyści materialnej. Jednak sytuacja wygląda tak – minął 
rok, a sprawa ma swój bieg, jednak to skarżący robi wszystko aby sprawa trwała 
jak najdłużej. Ostatnia sprawa która odbyła się na początku października br. 
spowodowała, że sąd podjął decyzję o cofnięciu materiałów do prokuratury celem 
uzupełnienia, dając prokuraturze czas do 30 listopada br. Natomiast on nadal 
jest oskarżony. Zasugerował także, że jeżeli Wysoka Rada uzna, iż uchybiam                   
w jakiś sposób jej godności, to jest do dyspozycji, chociaż w żaden sposób nie 
czuje się winny. Stwierdził także, iż z niesmakiem śledził punkt dotyczący 
oświaty i wystąpienia radnego p. P. Cybułki – nie chce komentować stylu i formy 
wypowiedzi. Ponadto jest zaniepokojony repliką Starosty Powiatu, który                         
w punkcie – Interpelacje i zapytania zadał pytanie radnemu, jednak na pytania 
radnych odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady Powiatu, bądź Zarząd Powiatu. 
Poruszył także temat dotyczący przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu, bowiem 
dla niego jest niedopuszczalne niepoważne traktowanie części radnych. Dlatego 
w temacie głosowań nad uchwałami nie głosuje merytorycznie, tylko pokazuje 
swój sprzeciw co do sposobu w jakim praca Komisji Budżetu przebiega. 
 
Ad. 11 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. R. Juzek – poinformował, iż w dniu  
30 października br. brał udział w I Konwencie Przewodniczących rad gmin i 
powiatów Województwa Śląskiego, któremu przewodniczył Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Śląskiego p. Andrzej Gościniak. Spotkanie składało się z 
sześciu bloków tematycznych. 
 
Radny p. G. Kamiński – poinformował, iż w ubiegłym roku zachęcił radnych do 
udziału w akcji „Szlachetna paczka”, a zbliża się czas kolejnej edycji tego 
przedsięwzięcia, dlatego zaproponował aby wspólnie zebrać pieniądze i wybrać 
jedną rodzinę z bazy i przekazać paczkę. Natomiast honorowy patronat nad tym 
przedsięwzięciem w Powiecie Wodzisławskim objął Starosta Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, iż w dniu 
dzisiejszym wpłynęła do Rady Powiatu skarga p. (dane niepodlegające udostępnieniu 
- art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) dotycząca 
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nienależytego wykonywania zdań przez jednostkę administrującą –                         
ul. Bohaterów Westerplatte w Pszowie. Jak wynika z opinii radcy prawnego jest 
to skarga na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim. 
Przekazał skargę w celu wypracowania stanowiska do Komisji Organizacyjnej. 
Ponadto zapoznał radnych z: 

� pismem Dyrektora Oddziału GDDKiA dotyczące odcinka autostrady A1 od 
węzła Świerklany do węzła w Mszanie, 

� pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącym 
poparcia wspólnego stanowiska Komisji, a skierowanym do GDDKiA, 

� pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
dotyczącym włączenia do eksploatacji odcinka autostrady A- 1 od węzła 
Świerklany do węzła w Mszanie, 

� pismem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, a dotyczącym 
apelu do wojewody i Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne 
zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 
propozycji optymalizacji sieci kolejowych, 

� pismem Urzędu Miasta Radlin dotyczącym inicjatywy Komisji Zdrowia                    
i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

� pismem Rady Gminy Gorzyce dotyczącym inicjatywy Komisji Zdrowia                   
i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

� pismem Rady Gminy Gaszowice dotyczącym inicjatywy Komisji Zdrowia                     
i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
 

� harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
i terminem sesji w miesiącu listopadzie br., 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu. 

�  
Ponadto zaprosił radnych w imieniu Towarzystwa Śpiewu „Cecylia” do wspólnego 
śpiewania podczas „Wieczoru pieśni patriotycznej”, który odbędzie się w dniu 9 
listopada br. o godz. 17.00 w Rydułtowskim Centrum Kultury. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16.50.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
           Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
        
        
 


