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BRZ.0002.12.2013 
 

Protokół nr XXXVIII/13  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 19 grudnia 2013 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2013 roku o godz. 13.30. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego                              
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy 
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 27 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji 
uczestniczyli zaproszeni goście.  
 

Przed rozpoczęciem sesji młodzież Zespołu Szkół 14 Pułku Powstańców Śląskich 
w Wodzisławiu Śląskim przekazała światełko pokoju. 
 
Sekretarz Koła Wodzisławskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej p. W. Szymura – poinformował, iż Zarząd Koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej za zasługi w utrwalaniu etosu historii postanowił przyjąć 
w swoje szeregi radnego p. Grzegorza Kamińskiego oraz wręczyć Mu legitymację 
członka nadzwyczajnego. Ponadto przytoczył słowa „człowiek żyje tak długo 
dopóki żyje o nim pamięć” i zasugerował, iż słowa te powinny być dla wszystkich 
drogowskazem do zachowania pamięci o tych wszystkich, którzy na tę pamięć 
zasłużyli. 
 
Radny p. G. Kamiński – powiedział, iż jest to dla niego ogromne wyróżnienie, 
gdyż żołnierze Armii Krajowej to według niego wzory do naśladowania. Ponadto 
przypominał, iż udało się zrobić mały krok dla upamiętnienia żołnierzy AK 
poprzez nadanie jednej z ulic Miasta Wodzisławia Śląskiego nazwy Armii 
Krajowej. 
 

Ad. 2 
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 24 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr XXXVII/13 z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 28 listopada 2013 roku został przyjęty. 
 
Ad. 3 

• Projekt uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Powiatu Pani Małgorzaty 
Brzonkalik – Skowronek w związku z wygaśnięciem mandatu Pana 
Andrzeja Korbicy, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Zarząd Powiatu. 
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Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Powiatu Pani Małgorzaty Brzonkalik – 
Skowronek w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Andrzeja Korbicy.                           
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/374/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
w sprawie wstąpienia do Rady Powiatu Pani Małgorzaty Brzonkalik – 
Skowronek w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Andrzeja Korbicy 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 4 
Radna Pani Małgorzata Elżbieta Brzonkalik – Skowronek złożyła ślubowanie. 
 
Ad. 5 
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 protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do Rady Powiatu Pani Małgorzaty 

Elżbiety Brzonkalik  – Skowronek w związku z wygaśnięciem mandatu Pana 
Andrzeja Korbicy.  

4. Ślubowanie radnej Powiatu Wodzisławskiego Pani Małgorzaty Elżbiety 
Brzonkalik – Skowronek. 

5. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVII 

sesji.  
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Uchwalenie budżetu  Powiatu Wodzisławskiego: 

a)  podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 
rok wraz z załącznikami, 

b)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2014-2024.  

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) utworzenia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej                             

w Wodzisławiu Śląskim,  
b) nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej                      

w Wodzisławiu Śląskim,  
c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – 

Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą                                
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,  

d) zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli                             
w Wodzisławiu Śląskim,  

e) określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi 
tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego 
obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski,  
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f) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy partnerskiej z dnia 3 listopada 
2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim w Rzeczypospolitej 
Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej,  

g) 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,  

h) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok,  

i) 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, 

j) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2013. 

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11.Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.Informacje bieżące.  
13.Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.  
 
Uwagi ani wnioski nie zostały zgłoszone, zatem Przewodniczący Rady  
p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
Ad. 6 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXXVII sesji, które stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. Przedstawił także informację na temat przetargów i udzielanych 
zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Interpelacji i wniosków nie odnotowano. 
 
Ad. 8 

a) Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok 
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje stałe Rady 
Powiatu oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła poinformował, że przedłożony pod 
obrady Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2014 rok zawiera następujące plany: 
− Plan dochodów budżetowych zamykający się kwotą 130 157 080,00 zł. 
− Plan wydatków budżetowych zamykający się kwotą 133 229 064,00 zł. 
− Plan przychodów budżetowych zamykający się kwotą 5 246 608,00 zł. 
− Plan rozchodów budżetowych zamykający się kwotą 2 174 624,00 zł. 
Ujemna różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 3 071 984,00 zł 
stanowi deficyt budżetowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, który 
planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym 
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kredytów i pożyczek. Prognozując stronę dochodową budżetu Powiatu na 
2014 rok uwzględniono planowane wpływy z następujących tytułów: 
− należnych kwot subwencji ogólnej w wysokości 55 471 683,00 zł, 
− należnych z budżetu państwa dotacji celowych w wysokości 14 687 097,00 zł, 
− dochodów własnych w wysokości 59 169 431,00 zł, 
− innych środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

828 652,00 zł. 
Planowane dochody ujęto w obligatoryjnym podziale na dochody bieżące                     
w wysokości 126 162 519,00 zł i majątkowe w wysokości 3 994 561,00 zł. 
Plan wydatków budżetu powiatu uwzględnia wymagany przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa podział kwot wydatków na rodzaje tj. wydatki 
majątkowe oraz bieżące, a w ramach rodzajów na grupy i podgrupy wydatków. 
W planie wydatków na wydatki o charakterze bieżącym zabezpieczono kwotę 
122 982 716,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 
10 246 348,00 zł. Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2014 rok zakłada 
nadwyżkę operacyjną w  wysokości 3 179 803,00 zł, i w związku z tym spełnia 
przesłankę zawartą w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazującą co 
najmniej zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Ponadto 
uchwała budżetowa zawiera, plany finansowe obejmujące tzw. gospodarkę 
pozabudżetową jak i plany finansowe będące w swej istocie uszczegółowieniem 
planu dochodów i wydatków budżetowych. Projekt budżetu powiatu został 
opracowany z zachowaniem zasady ostrożnego prognozowania dochodów                       
i wydatków budżetowych, co ma swoje uzasadnienie w odczuwalnym w sektorze 
budżetowym kryzysie gospodarczym. Zarówno projekt uchwały budżetowej jak               
i dokumenty towarzyszące przedłożone przez Zarząd, zostały przeanalizowane 
przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
i uzyskały pozytywne opinie organu nadzoru finansowego. Biorąc pod uwagę 
powyższe, Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła wniósł o pozytywne rozpatrzenie 
projektu uchwały budżetowej oraz przyjęcie go przez Wysoką Radę,                            
w przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego brzmieniu. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił:  

− uchwałę Nr 4100/III/274/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie 
uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, 

− uchwałę Nr 4100/III/275/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2014 – 2024, która stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu, 

− uchwałę Nr 4100/III/276/2012 z dnia 13 grudnia 2013 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu skazanego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2014 rok Powiatu Wodzisławskiego, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Michał Lorek poinformował, iż Komisja 
Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniach w dniach 26 listopada 
2013 roku i 10 grudnia 2013 roku dokonała analizy przedłożonego przez Zarząd 
Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok 
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wraz  załącznikami. Komisja stwierdziła, iż projekt budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2014 rok opracowano na  podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z uwzględnieniem 
przepisów: 
− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 885 z  późn.zm.), 
− ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), 
− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z  późn. zm.). 
Przedstawiony projekt budżetu zakłada osiągniecie dochodów na poziomie 
130 157 080,00 zł, natomiast limit wydatków ustalono na poziomie 
133 229 064,00 zł. Ponadto w budżecie zabezpieczono kwotę 2 174 624,00 zł 
tytułem rozchodów (spłata zaciągniętych w latach ubiegłych przez powiat 
pożyczek i kredytów). Planowany deficyt budżetowy wynosi 3 071 984,00 zł. Plan 
przychodów na 2014 rok opiewa na kwotę 5 246 608,00 zł. Planowane jest 
utworzenie rezerwy ogólnej w  wysokości 402 475,00 zł oraz rezerwy celowej 
w  wysokości 230 000,00 zł (zadania własne powiatu z zakresu zarządzania 
kryzysowego). Dochody budżetu Powiatu ujęto, w podziale na dochody bieżące                                      
w wysokości 126 162 519,00 zł i majątkowe w wysokości 3 994 561,00 zł,                     
w szczegółowości do działu klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem 
następujących źródeł dochodów: 

− dochody własne – w kwocie 59 169 648,00 zł, 
− subwencja ogólna – w kwocie 55 471 683,00 zł, 
− dotacje celowe z budżetu państwa – w kwocie 14 687 097,00 zł, 
− dochody określone w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki pochodzące z 
budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 828 652,00 zł. 

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 133 229 064,00 zł zostały ujęte                   
w projekcie budżetu zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w podziale na wydatki bieżące w wysokości 122 982 716,00 zł i majątkowe                
w wysokości 10 246 348,00 zł. W planowanych wydatkach bieżących budżetu 
powiatu na 2014 rok wyszczególniono: 
− wydatki jednostek budżetowych w kwocie 103 504 564,00 zł w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76 908 019,00 zł, 
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 

w kwocie 26 596 545,00 zł, 
− dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 828 193,00 zł, 
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 963 396,00 zł, 
− wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa                   

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o  finansach publicznych, w części związanej  
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w  kwocie 
4 483 563,00 zł, 

− wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 
1 284 000,00 zł, 

− wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 
919 000,00 zł. 

Na wydatki o charakterze majątkowym zabezpieczono kwotę w wysokości 
10 246 348,00 zł, w  szczególności na realizację przedsięwzięć ujętych w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wodzisławskiego. Przedłożony przez 
Zarząd Powiatu projekt budżetu wykazuje nadwyżkę operacyjną zamykającą się 
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kwotą 3 179 803,00 zł, stanowiącą dodatnią różnicę miedzy planowanymi 
dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi, co oznacza 
zgodność przyjętych w projekcie budżetu założeń z normą zawartą w art. 242 
ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującą w Powiecie 
Wodzisławskim procedurą uchwalania budżetu, merytoryczne Komisje Rady 
Powiatu Wodzisławskiego zapoznały się z projektem budżetu Powiatu na 2014 
rok i przesłały swoje opinie w przedmiotowej sprawie do Komisji Budżetu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. Komisja otrzymała od  5  Komisji Rady Powiatu 
(Komisji Organizacyjnej, Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji 
Rewizyjnej) pozytywne opinie o  projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2014 rok. Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności fakt pozytywnego 
zaopiniowania przez wszystkie Komisje Rady Powiatu przedłożonego przez 
Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2014 rok, Komisja Budżetu pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz  
z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
25 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVIII/375/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz                          
z załącznikami została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Ad. 8  

b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014 - 2024, stanowiący załącznik               

nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje stałe Rady 
Powiatu. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił 
autopoprawki do omawianego projektu uchwały. Stwierdził, iż główną przesłanką 
do dokonania zmian jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii 
prezentacji długu ujętego w wierszu 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. W pierwotnym dokumencie podstawą do wyliczenia kwoty długu był 
dług już zaciągnięty oraz dług który planuje się zaciągnąć do końca roku 
budżetowego. Faktyczne wykonanie długu w ciągu roku zgodnie z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z treścią art. 243 winien być ujęty dług 
planowany. Jest to różnica w kwocie długu 14 571 363,00 zł., a winna być 
16 202 571,00 zł. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014 - 2024. W głosowaniu udział wzięło  
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26 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVIII/376/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                         
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2014 – 2024 została podjęta. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Poseł RP p. K. Gadowski – w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia i Nowym Rokiem podziękował wszystkim radnym za rok dużej                    
i rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców Powiatu i nie tylko. Ponadto przekazał 
życzenia rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w Nowym Roku. 
 
Ad. 9 a) 

� Projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 14 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję Zdrowia    
i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i  wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/377/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                          
w sprawie utworzenia Powiatowej Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 9 b) 

� Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i 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 Powiatowej Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                            
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/378/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad. 9 c) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 
zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 
Pralniczych z siedziba w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, stanowiący 
załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Zdrowia                       
i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych                     
z siedziba w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30. W głosowaniu udział wzięło 26 
radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                             
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/379/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 
Pralniczych z siedziba w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30 została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 9 d) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik       

nr 20 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 zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/380/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                           
w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim  została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad. 9 e) 

� Projekt uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć 
nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki 
i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski, stanowiący załącznik nr 22 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi 
tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego 
obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.                      
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i  wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/381/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                         
w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć 
nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz 
warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 9 f) 

� Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 
partnerskiej z dnia 3 listopada 2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem 
Wodzisławskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Statutowym 
Ostrawa w Republice Czeskiej, stanowiący załącznik  nr 24 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy partnerskiej z dnia                
3 listopada 2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim                                
w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice 
Czeskiej. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 
radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVIII/382/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                          
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy partnerskiej z dnia                         
3 listopada 2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim                               
w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice 
Czeskiej została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. 9 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 - 
2023, stanowiący załącznik nr 26 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury                
i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
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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 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVIII/383/2013 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. Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
Ad. 9 h) 

� Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok, 
stanowiący załącznik nr 28 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok. W głosowaniu udział wzięło 
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych                      
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/384/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                      
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad. 9 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 30 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury               
i Ochrony Środowiska 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 
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25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych                            
i  1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XXXVIII/385/2013 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 31 do protokołu. 
 
Ad. 9 j) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, 
stanowiący załącznik nr 32 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury             
i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.                     
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało                     
24 radnych, bez głosów przeciwnych i  wstrzymujących. 
Uchwała Nr XXXVIII/386/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2013 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. 
 

Ad. 10 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Radny p. P. Cybułka – zawnioskował o odczytanie radnym skargi, która 
wpłynęła na niego jako na radnego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, iż wspomniane 
przez radnego p. P. Cybułkę pismo jest do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
Powiedział, iż na poprzedniej sesji Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo – Rewalidacyjnych p. B. Rączka  miała wystąpienie i złożyła 
również je na piśmie z tym że zatytułowała je - skarga. Jednak po konsultacji                 
z Biurem Prawnym opinia jest jednoznaczna, iż nie jest możliwe składanie skargi 
na radnego i nie ma także organu który rozpatrywałby skargi na radnych. Radny 
jedynie politycznie odpowiada przed swoimi wyborcami. W takim kontekście 
została także udzielona odpowiedź p. Dyrektor. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – powitał ks. Dziekana Bogusława 
Płonkę na sesji, który zwyczajowo przez Świętami Bożego Narodzenia odwiedza 
radnych. 
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Ad. 12 
Radny p. G. Kamiński –  w ramach akcji „Szlachetna paczka” podziękował 
radnym w imieniu obdarowanej rodziny. Dlatego odczytał List od rodziny 
obdarowanej, jak również przekazał kolorowanki od trojga małoletnich dzieci, 
gdyż w ten sposób chcieli podziękować za ten piękny gest ze strony radnych. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych z pismem Rady 
Miasta Mysłowice dotyczącym poparcia inicjatywy Burmistrza Gminy 
Zdzieszowice w sprawie utworzenia „autonomii gospodarczej Śląska”. Pismo 
skierował do Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego w celu 
wypracowania stanowiska. 
Powyższe pismo jest do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
Ponadto zapoznał radnych z: 

� harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
i terminem sesji w miesiącu styczniu 2014 roku. Ponadto poinformował, iż 
nastąpiła zmiana w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – 
Wiceprzewodniczącym Komisji został radny p. Daniel Jakubczyk w związku 
ze złożeniem rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez radną p. Katarzynę 
Brachmańską. 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 34 do protokołu. 

Poinformował także, iż wszystkie Komisje Rady Powiatu złożyły sprawozdania                 
z pracy za 2013 rok oraz plany pracy na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – także w imieniu Starosty 
Wodzisławskiego złożył wszystkim radnym i gościom pomyślnych Świat Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15.30.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
             Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
        
        
 


