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BRZ.0002.2.2014 
 

Protokół nr XL/14  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 27 lutego 2014 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 27 lutego 2014 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.  
 
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 XXXIX sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIX 

sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Zadania Powiatu Wodzisławskiego w zakresie: 

a) infrastruktury drogowej realizowane w roku 2013 przez Powiatowy Zarząd 
Dróg, 

b) utrzymania powiatowych obiektów stanowiących mienie Powiatu 
realizowane w roku 2013 przez Powiatowy Zakład Zarządzania 
Nieruchomościami. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach, 
b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXXVIII/375/2013                   

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
na 2014 rok wraz z załącznikami, 

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/376/2013                   
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014 – 2024. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Informacje bieżące. 
12. Zamkniecie obrad XL sesji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala wprowadził poprawkę do 
porządku obrad poprzez dodanie pkt 8d) w sprawie przekazania skargi organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia. 
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W głosowaniu poprawka została przyjęta jednogłośnie przy 26 głosach za, bez 
głosów wstrzymujących i przeciwnych. 
  
Inne uwagi ani wnioski nie zostały zgłoszone, zatem Przewodniczący Rady  
p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIX 

sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Zadania Powiatu Wodzisławskiego w zakresie: 

a) infrastruktury drogowej realizowane w roku 2013 przez Powiatowy Zarząd 
Dróg, 

b) utrzymania powiatowych obiektów stanowiących mienie Powiatu 
realizowane w roku 2013 przez Powiatowy Zakład Zarządzania 
Nieruchomościami. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach, 
b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXXVIII/375/2013                              

z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
na 2014 rok wraz z załącznikami, 

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/376/2013                      
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014 – 2024, 

d) przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Informacje bieżące. 
12. Zamkniecie obrad XL sesji. 
 
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 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr XXXIX/14 z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 30 stycznia 2014 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XXXIX sesji, które stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. Przedstawił także informację na temat przetargów i udzielanych 
zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radny p. G. Kamiński – przedstawił interpelację  w sprawie wyremontowania                     
i opracowania strategii poprawy jakości dróg powiatowych na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego w najbliższych latach. Ww. interpelacja stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu. 
 
Radny p. I. Serwotka – zapytał o posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 
2014 roku dotyczące pkt 2 w którym to Zarząd zapoznał się z informacją na 
temat bieżącej sytuacji finansowej PPPZOZ. Zainteresowany był aktualną (na 
dzień dzisiejszy) sytuacją finansową Zakładu? Zapytał o te dane w kontekście 
posiedzenie Komisji Budżetu, na którym to Starosta przekazał bardzo 
optymistyczne dane dotyczące sytuacji PPZOZ, dlatego zasugerował, aby 
przekazał także tę informację z radnym. 
 
Ad. 6 a) 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. T. Wójcik – przedstawił informację 
dotyczącą realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej w 2013 roku. 
Sprawozdanie z działalności PZD za 2013 rok stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. Ponadto dodał, że w ubiegłym roku zgodnie z wymaganiami Prawa 
budowlanego zostały wykonane szczegółowe przeglądy dróg tzw. pięcioletnie 
rozszerzone i w ramach tych przeglądów przeprowadzono także ocenę stanu 
technicznego nawierzchni drogowej stosując wizualną ocenę stanu nawierzchni 
metoda BKB. Metoda ta została opracowana w Biurze Inżynierskim Krzysztofa 
Błażejowskiego, a rozwijana we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i 
Mostów w Warszawie. Oceniając stan nawierzchni tą metodą, przyznając punkty 
uszkodzeniom należy kierować się kryteriami tj. kryterium bezpieczeństwa i 
komfortu jazdy – ocenie podlegają najważniejsze rodzaje uszkodzeń i 
intensywność ich występowania, a suma zgromadzonych punktów przesądza o 
zakwalifikowaniu odcinka do jednego z pięciu stanów tak jak to ma miejsce m.in. 
w metryce drogi. W terenie ocena polega na wypełnieniu przez obserwatora 
odpowiednio opracowanej tabeli – wyniki przeprowadzonego przeglądu zapisane 
na kartach przeglądu są następnie kodowane i wprowadzane do programu 
komputerowego, gdzie zgodnie z przyjętymi wagami wykonywane jest 
automatyczne przeliczanie szkód na ocenę końcową. Podziękował Radzie i 
Zarządowi Powiatu za pomoc w realizacji zadań oraz za zrozumienie i 
przychylność w finansowaniu inwestycji i remontów na drogach powiatowych. 
 
Radny p. I. Serwotka – zapytał Dyrektora PZD jaki byłby koszt 
wyremontowania 7% dróg będących w złym i bardzo złym stanie, czyli 14,350 
km żeby doprowadzić je do przyzwoitego stanu? 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. T. Wójcik – poinformował, iż w tym 
zakresie nie posiada wyliczeń, gdyż naprawa nawierzchni tych dróg w różnych 
miejscach wymaga czasami podbudowy pod nawierzchnię, a w niektórych 
przypadkach tylko nawierzchni ścieralnej. Ponadto metoda badania nawierzchni 
dróg nie obejmowała badań do głębi, tylko wizualną ocenę stanu tych 
nawierzchni. 
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Radny p. I. Serwotka – powiedział, iż jeżeli zaangażowano w przeprowadzenie 
badania nawierzchni dróg firmę zewnętrzną, której należało zapłacić, a która 
stwierdziła, że mamy 7% nawierzchni dróg w stanie złym lub bardzo złym, to 
należałoby się przygotować i zrobić wyliczenie jakie były koszty wyremontowania 
tych dróg. Zasugerował, iż jeżeli tylko 7% dróg jest w złym stanie, to mamy 
93% dróg w niezłym stanie i jest to chyba rewelacyjny wynik na skalę 
ogólnokrajową. Ponadto pogratulował radnym z poza terenu Miasta Wodzisławia 
Śląskiego dobrego stanu nawierzchni dróg, bo chyba te 7% dróg znajduje się             
w Wodzisławiu Śl. Stwierdził, iż skoro omawiane sprawozdanie, zostało 
przekazane przez Zarząd Powiatu radnym w dniu 12.02. br., to rozumie że jest 
to materiał bardzo wiarygodny. Jednak jeżeli zawiera on takie a nie inne tezy, to 
nie powinniśmy się dziwić, iż później jest wiele problemów związanych z 
realizacją. Powiedział, iż Dyrektor PZD mówił szeroko o metodzie jaką badano 
stan nawierzchni dróg, czyli jest dobrze, bo jeżeli Powiat potrafi utrzymać 93% 
dróg powiatowych w niezłym stanie, to zaapelował o pełną determinację, aby te 
7% dróg w roku bieżącym też doprowadzić do dobrego stanu i wtedy moglibyśmy 
żyć Powiecie jedynym chyba w Polsce, o którym nie można powiedzieć że drogi 
powiatowe są w złym stanie. Stwierdził, iż jeżeli Rada Powiatu przyjmując dzisiaj 
na sesji sprawozdanie podzieli się tą informacją z mieszkańcami, a także opinią w 
skali kraju, to będziemy jako Powiat nominowani do wielu nagród w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi, gdyż jest to niewątpliwy sukces. Stwierdził, iż 
może nie zna wszystkich dróg powiatowych na terenie Powiatu, jednak dobrze 
jest zorientowany jeśli chodzi o drogi powiatowe na terenie Miasta Wodzisławia 
Śl. i jest ich co najmniej 14,350 km w złym lub bardzo złym stanie. Z tych 
informacji wynika, że w pozostałych gminach nie ma problemów z drogami i stąd 
gratulacje. Bowiem chodziłoby mu o to aby te 7% dróg w Powiecie 
wyremontować i zakończyć ten problem. Zasugerował, iż szkoda, że nie została 
przeliczona kwota wyremontowania tych 7% dróg, bo wtedy można by było te 
środki zaplanować w budżecie. Ponadto nawiązał do styczniowej sesji Rady 
Powiatu, na której prosił o przygotowanie materiałów radnym powiatowym z 
terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego w związku z zaproszeniem na spotkanie 
połączonych Komisji Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczące stanu dróg 
powiatowych. Stwierdził, iż radni otrzymali wtedy materiał podpisany przez                
Z – cę Dyrektora PZD i on zapytał czy jest wystarczający, a Starosta stwierdził, iż 
rozdany radnym powiatowym materiał posiada akceptację Zarządu Powiatu. 
Spotkanie połączonych Komisji Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego odbyło się we 
wtorek 11 lutego br. radni powiatowi z dostarczonym im materiałem poszli na 
spotkanie, a tam okazało się, iż na tym spotkaniu radni miejscy w uzgodnieniu z 
Prezydentem Miasta chcą zupełnie innego zakresu prac, który ma być 
realizowany na drogach powiatowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, 
na który przekazują środki finansowe. Dlatego aby potwierdzić tezę, iż wszystkie 
drogi w złym albo bardzo złym stanie są na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego 
odczytał protokół z posiedzenia połączonych komisji Gospodarki Komunalnej, 
Komunikacji, Łączności oraz Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Rady Miasta 
Wodzisławia Śląskiego –  które przyjęły następujące stanowiska – „1. Zadania 
związane z utrzymaniem i rozwojem dróg powiatowych zgodnie z przepisami 
prawa należą do Starosty Wodzisławskiego jako zarządcy dróg. 2. Pomoc 
finansowa Miasta dla Powiatu powinna ograniczać się do przypadków 
szczególnych dotyczących rozwoju infrastruktury drogowej w szczególności 
nowych inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg powiatowych, a 
nie do zadań bieżących związanych np. z nawierzchnią asfaltową. 3. 
Niezadowalający stan dróg powiatowych na terenie Miasta wymaga podjęcia 
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działań związanych z koniecznością poprawy jej stanu postulowanych od wielu 
lat. Potrzeby związane z przebudową lub remontem kapitalnym dotyczą 
następujących dróg i obiektów mostowych: ul. Chrobrego, obiekty mostowe w 
ciągu ul. Chrobrego, ul. Oraczy, ul. Długiej, ul. Letniej, ul. Kokoszyckiej, ul. 
Górniczej, skrzyżowania  ul. Pszowskiej z ul. Górniczą, ul. Skrzyszowskej, ul. 
Mszańskej, ul. Czarnieckiego, ul. Turskej, ul. Piaskowej, ul. Wolności, ul. 
Radlińskej ul. Grodzisko.” Według powyższego protokołu te drogi zostały uznane 
przez radnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, iż są w złym i bardzo złym stanie. 
Stanowisko to zostało przekazane radnym powiatowym z terenu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  Natomiast w piśmie przekazanym radnym powiatowym 
na sesji styczniowej podział 350.000 zł. miał być częściowo przekazany na 
zupełnie inne zadania. Zasugerował, iż Starosta zapytany o tę kwestie stwierdził, 
iż do poniedziałku uzgodnienia z Prezydentem były aktualne, a we wtorek już nie. 
W związku z tym stwierdził, iż nie wie jak wygląda współpraca „Bogumińska 2 – 
Bogumińska 4”, ale jeżeli do poniedziałku ustalenia są takie, a później radni 
powiatowi są zaskakiwani nowymi ustaleniami to on czegoś takiego nie 
akceptuje. Wspomniał także, iż już drugi raz radni powiatowi zostali wprowadzeni 
w błąd. Zasugerował, iż nie wie z jakich to powodów te ustalenia przestały 
obowiązywać, kto zerwał porozumienie i zaproponował coś innego, ale jest to w 
jego ocenie sytuacja bardzo negatywna i cześć radnych powiatowych na tym 
spotkaniu to pokazało. Zasugerował, iż mamy 205,50 km dróg powiatowych na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego, a Miasto Wodzisław Śląski ma 45,5 km dróg 
powiatowych, a skoro z tych dróg tylko 7% jest złym albo bardzo złym stanie, to 
stanowi 14, 350 km. Zaapelował do radnych, iż skoro dróg w złym i bardzo złym 
stanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego jest tylko 7% , to co stoi na 
przeszkodzie aby uszczęśliwić wszystkich mieszkańców i je wyremontować. 
Dlatego należałoby to zrobić i w następnych kadencjach radni nie musieliby 
zajmować się już poprawą jakości dróg. Stwierdził, iż w kontekście ostatniego 
posiedzenia komisji Budżetu, gdzie została przekazana informacja, iż poprawiła 
się sytuacja finansowa PPZOZ, to będą środki na remont nawierzchni tych 7% 
dróg powiatowych będących w złym stanie. Zasugerował, iż chciał aby materiał 
przedstawiony przez PZD był sprawozdaniem a nie tylko czymś, co jest 
fragmentem opisowym z obrazkami, bowiem chodziłoby o to, aby to 
sprawozdanie zawierało odniesienie do lat poprzednich tak jak zostało to 
zarobione w przypadku „Akcji zima” opisanej na str. 13 Sprawozdania. Ponadto 
poruszył kwestię związaną z kontrolami przeprowadzonymi w 2013 roku w 
Powiatowym Zarządzie Dróg, bowiem chciałby poznać jakie były wnioski 
pokontrolne, w jakim zakresie i jakich spraw dotyczyły. Jednocześnie Dyrektor 
PZD napisał w sprawozdaniu, iż jednostka ma problemy, to według niego Rada 
Powiatu powinna się z tymi problemami zapoznać. Zasugerował także, iż chyba 
dane dotyczące 7% dróg w złym i bardzo złym stanie nie są do końca jasne, 
bowiem w sprawozdaniu Dyrektor PZD pisze „celowym staje się wytypowanie i 
wybór w danej gminie zadań priorytetowych (biorąc pod uwagę zasadność 
inwestycji oraz jej wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg), 
skumulowanie środków finansowych na ich realizację i najszybsze ich 
ukończenie”. Ponadto jeżeli Dyrektor PZD sugeruje, iż zasadny byłby zakup 
nowego sprzętu wykorzystywanego do „Akcji zima”, to należałoby podać jakiego 
rzędu są to koszty. Zasugerował, iż należy taktować radnych poważnie, bowiem 
otrzymali „materiał rysunkowo – obrazkowy” bez konkretnych informacji i 
danych. Stwierdził, iż zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego zostały 
wykonane szczegółowe przeglądy dróg i wykonała je firma zewnętrzna, która 
stwierdziła, iż mamy 7% dróg w złym i bardzo złym stanie. Jednak jeżeli firma, 
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która te pomiary wykonała zrobiła to nierzetelnie, to takiego sprawozdania, czy  
materiału nie powinno się przyjąć. Bowiem jeżeli zostałaby wykonana sonda 
wśród radnych powiatowych, czy mieszkańców, to mogliby oni uznać, iż ci co 
głoszą tak optymistyczne wyniki nie do końca postrzegają prawidłowo 
rzeczywistość. Dlatego zasugerował, iż przedstawione w tej formie sprawozdanie 
z działalności PZD w 2013 roku jest niewiarygodne, bowiem opiera się o wyniki 
dotyczące stanu nawierzchni dróg powiatowych, które dla niego są 
niewiarygodne. Ubolewa na tym faktem jednak tak nie można postępować. 
Zasugerował także, iż sprawozdanie to powinno być bazą  - co w przyszłości 
należałoby wykonać –które drogi wyremontować. Bowiem jeżeli mamy jako radni 
zafałszowany obraz rzeczywistości, to nie potrafimy podejmować 
odpowiedzialnych decyzji. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – stwierdził, iż w zasadzie nie powinien 
zabierać głosu, jednak jako Przewodniczący Zarządu, który zaakceptował to 
sprawozdanie, nie może milczeć. Bowiem jako przewodniczący oraz radny czuje 
się dotknięty powyższą wypowiedzią i ma nadzieję, że takie samo odczucie ma 
kilkanaście osób z tych dwóch komisji (Komisji Infrastruktury i Komisji 
Organizacyjnej), które jednogłośnie przyjęły to sprawozdanie - dziękując za 
rzetelność i właściwie sporządzone informacje. Nie zgadza się także ze 
sformułowaniem, iż podane w sprawozdaniu informacje są fałszywe oraz że 
sprawozdanie jest niewiarygodne. Zasugerował, iż powyższa ocena sprawozdania 
jest oceną radnego p. I. Serwotki (jednak postawienie sprawy w ten sposób jest 
dla niego nie do przyjęcia, jak do radnego p. I. Serwotki jest nie do przyjęcia 
sprawozdanie). Zasugerował, iż w takiej samej formie to sprawozdanie było 
sporządzane przez osiem poprzednich lat. Ponadto Przewodnicząca Komisji 
Infrastruktury dziękowała za rzetelność oraz właściwe sporządzenie 
sprawozdania, a z sali nie padł ani jeden głos, iż sprawozdanie z działalności PZD 
za dany rok jest nie do przyjęcia. Stwierdził, iż informacje podane w 
sprawozdaniu są właściwe, tylko trzeba je odpowiednio czytać. Zasugerował, iż 
radny p. I. Serwotka podaje 7% dróg w złym stanie i przelicza to na kilometry 
dróg w Mieście Wodzisław Śląski. Dlatego przedstawił radnym szczegółowe dane 
dotyczące dróg będących w złym lub bardzo złym stanie na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego z podziałem na poszczególne gminy, bowiem nieprawdą jest, iż 
złe drogi są tylko w Mieście Wodzisław Śląski - Gminia Godów – stan zły 4%, 
bardzo zły 3%, Gmina Gorzyce – stan zły 5%, bardzo zły 1%, Gmina Lubomia – 
stan zły 12%, bardzo zły 1%, Gmina Marklowice – stan ostrzegawczy 1% i 99% 
bardzo dobry, Gmina Mszana – stan zły 2%, Miasto Pszów – stan zły 12%, 
bardzo zły 2%, Miasto Radlin stan zły 1%, bardzo zły 1%, Miasto Rydułtowy – 
stan ostrzegawczy, Miasto Wodzisław Śląski – stan zły 12% i bardzo zły 12%. 
Dlatego zasugerował, iż jakby zliczyć ilość kilometrów dróg w poszczególnych 
gminach i podzielić to daje te 7% i tak należy odczytywać ten fakt.  Ponadto 
stwierdził, iż radny p. I. Serwotka  często powraca w swoich wypowiedziach do 
współpracy pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, a Powiatem Wodzisławskim, 
która układa się dobrze. Zasugerował, iż nie można przekładać całej współpracy 
pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Powiatem na ostanie spotkanie 
połączonych Komisji Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego z radnymi powiatowymi 
z trenu Miasta Wodzisław Śląski. Bowiem jest faktem, że zostały uwzględnione w 
uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śl. te roboty drogowe, w których 
udział był Miasta. Faktem jest, iż przed tym spotkaniem odbyło się posiedzenie 
dwóch Komisji  i to radni Miasta Wodzisławia Śląskiego wpłynęli na Prezydenta, 
aby zmienił swój punkt widzenia co do ustaleń wcześniej podjętych, jeśli chodzi o 
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współudział w remontowaniu dróg powiatowych na terenie Miasta Wodzisławia Śl. 
W związku z tym Prezydent odpowiedział również na tym spotkaniu, że jest tylko 
organem wykonawczym i podpisuje się pod tym co radni Miasta Wodzisławia Śl. 
zadecydowali. Dlatego nie widzi żadnych problemów aby dostosować się do 
życzeń radnych miejskich z uwagi na fakt, iż to oni zadecydowali, że 350.000 zł. 
przeznaczają na inwestycje, które wskazują i tu nie ma żadnych nieporozumień. 
Uwagi zostały uwzględnione sprecyzowane, a informacja która została 
przekazana radnym powiatowym została również skierowana do 
Przewodniczącego Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego, w której poinformował, iż 
środki powiatowe w wysokości ponad 800.000 zł. które przeznaczone zostaną na 
drogi powiatowe poza środkami przekazanymi przez Radę Miasta Wodzisławia 
Śląskiego leżą w naszej gestii i to Powiat decyduje, na które drogi zostaną 
przeznaczone. Jednak uwzględniliśmy po analizie propozycje radnych miejskich. 
Ponadto wszyscy radni powiatowi z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego byli na 
tym spotkaniu i nikt nie zakwestionował, iż nie zgadza się z tymi ustaleniami. 
Zarząd Powiatu realizuje wolę radnych zarówno jednych, jak i drugich, natomiast 
dzisiaj usłyszał pretensje z tym związane, dlatego uważa, iż takie postepowanie 
jest nie do przyjęcia.  Zasugerował, iż jeżeli radni powiatowi zadecydują, iż 
pewnych inwestycji nie należy realizować, to Zarząd Powiatu się do nich 
dostosuje.  Dlatego nie chciałby aby cały czas mówiono, iż nie ma współpracy 
pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, a Powiatem. Oświadczył, iż współpraca                 
z dnia na dzień jest coraz lepsza. 
 
Członek Zarządu p. J. Tomaszewska – stwierdziła, iż chciała się odnieść do 
sformułowania wypowiedzianego przez radnego p. I. Serwotkę „my radni”, 
bowiem wypowiadając to sformułowanie ma także ją na myśli, jednak on nie wie 
co ma na myśli, dlatego poprosiła aby następnym razem użył sformułowania „ja 
radny”. Ponadto stwierdziła, iż patrząc na pracę PZD z perspektywy już drugiej 
kadencji w porównaniu z tym co było w pierwszej kadencji, a co jest teraz, to 
ogromna różnica. Dlatego pochwaliła Dyrektora za zarządzanie PZD. 
Zasugerowała, że  sprawozdanie przedstawiane co rocznie jest obszerne, zawiera 
tabele, wykresy i dla niej jest ono dobre i czytelne. Stwierdziła także, iż 
głosowała za przyjęciem tego sprawozdania. 
 
Radny p. I. Serwotka – stwierdził, iż jeżeli użył sformułowania w imieniu 
wszystkich radnych najmocniej przeprasza, jednak przynajmniej kilku radnych 
utożsamia się z tezami jego wystąpienia. Jednak w swojej wypowiedzi nie miał 
na myśli radnej p. J. Tomaszewskiej. Powiedział, iż w żaden sposób w swojej 
wypowiedzi nie krytykował, ani też nie poruszał kwestii związanej z merytoryczną 
działalnością PZD tylko odnosił się do przedłożonego sprawozdania z działalności 
PZD za 2013 rok. Zasugerował, iż dziwnym trafem nikt się nie odniósł do danych 
dotyczacych 7% dróg w złym i bardzo złym stanie. Stwierdził, iż 12% dróg w 
Wodzisławiu Śl. jest w złym stanie oraz 12 % dróg jest w bardzo złym stanie, to 
wynika z tego, iż w samym Wodzisławiu Śląskim jest 10,920 km dróg w złym i 
bardzo złym stanie, na 14,350 km na terenie całego Powiatu Wodzisławskiego. 
Dlatego należy się na tym fakcie skoncentrować. Zasugerował, iż należy się 
zastanowić, czy „my” radni się pod tym podpisujemy, bo ktoś wykonał pomiary i 
stwierdził, iż jest dobrze. Ponadto z pewnością w innych gminach Powiatu też jest 
dużo dróg wymagających remontu będących w złym stanie. Stwierdził, iż w 
swoich wypowiedziach odnosi się tylko do sprawozdania i zawartych w nim 
danych dotyczących stanu dróg, iż są niewiarygodne. Dlatego jeżeli Zarząd 
Powiatu i komisje opiniujące te sprawozdanie podtrzymują, że stan dróg na 
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terenie Powiatu Wodzisławskiego jest dobry, to on się z tym nie zgadza - mówi to 
jako radny. Według niego sprawozdanie z działalności PZD powinno zawierać 
szczegóły - jakie powinny być nakłady inwestycyjne na nowy sprzęt oraz jaki 
musimy podjąć wysiłek inwestycyjno – remontowy na drogach aby doprowadzić 
do zniknięcia kategorii dróg będących złym i bardzo złym stanie technicznym na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego. Ponadto zasugerował, iż będzie robił wszystko 
aby wspomóc działania PZD w zakresie remontów i inwestycji na drogach 
powiatowych. 
 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – stwierdził, że nie chciałby polemizować                      
z wypowiedzią przedmówcy, gdyż nie obliczał danych ujętych w sprawozdaniu.                
W swojej wcześniejszej wypowiedzi podał iż na terenie Miasta Wodzisławia 
Śląskiego jest 12% dróg w złym stanie, a 12% w bardzo złym stanie, a 
faktycznie w bardzo złym stanie jest 2% dróg - dlatego przeprosił za 
przejęzyczenie. W sprawozdaniu zostało podane, iż na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego jest 6% dróg w złym stanie, a 1% w bardzo złym stanie – jest 
to średnia wszystkich dróg w danej kategorii znajdujących się we wszystkich 
gminach Powiatu. Dlatego jeśli chodzi o rzetelność liczenia to nie ma błędów w 
sprawozdaniu. Zasugerował, iż nie wie jak te drogi w złym stanie powinny być 
wyremontowane. Wspomniał, iż 65.000 zł. kosztuje wykonanie 100 metrów 
bieżących nakładki. Dlatego gdybyśmy przeliczyli te 15 km wykonania samej 
nakładki to wyniesie to około 10.000.000 zł. Stwierdził, iż jeżeli drogi są w 
bardzo złym stanie to nie można wykonać tylko nakładek, gdyż są to 
zmarnowane środki. Ponadto stwierdził, iż sprawozdanie z działalności PZD, które 
zostało dostarczone radnym jest wiarygodne i nie posiada żadnych danych 
fałszywych. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. informacja 
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną i Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności 
Powiatowego Zarządu Dróg za 2013 rok. 
 
Ad. 6 b) 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami                         
p. G. Stankiewicz – przedstawił informację dotyczącą utrzymania powiatowych 
obiektów stanowiących mienie Powiatu w 2013 roku. Sprawozdanie z działalności 
PZZN za 2013 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radny p. I. Serwotka – zapytał o nieruchomość przy ul. Wolności                              
w Wodzisławiu Śląskim, czy znaleziono dzierżawcę na lokal który od 1 września 
2013 roku stoi pusty. Ponadto zapytał w ilu takich przypadkach lokale w 
nieruchomościach należących do Powiatu lub przez nich zarządzanych nie mają 
swoich dzierżawców, najemców z uwagi na to, iż w sprawozdaniu piszemy tylko o 
liczbie podmiotów w danej placówce, co nie znaczy iż nie ma w danej placówce 
powierzchni do wykorzystania. Zapytał także o pomieszczenia po Laboratorium i 
Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach na os. 1 Maja.  
Bowiem jeśli chodzi o Laboratorium to poprzez brak pewnych decyzji 
doprowadzono do znacznej dewastacji tego mienia. Dlatego zapytał czy coś udało 
się w tej sprawie zrobić i czy to mienie jest dalej dewastowane? Zasugerował, iż 
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nieruchomość po byłej komendzie policji była w dobrym stanie i szkoda byłoby 
aby jej nie wykorzystać. Stwierdził, że jest to mienie skarbu państwa jednak 
mieszkańcy też powinni się nim interesować. Ponadto zasugerował, iż dotacja na 
zagospodarowanie nieruchomości powinna zostać wykorzystana, a nie zwracana. 
 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami                         
p. G. Stankiewicz – powiedział, że co do nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 
Wolności 23 w Wodzisławiu Śl., to sprawa w zasadzie została rozwiązana, gdyż w 
najbliższym czasie (w roku bieżącym lub następnym) w związku z tym, iż 
weszliśmy w Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i chcemy 
realizować Program stworzenia mieszkań chronionych oraz socjalnych pn. 
„Szansa na lepsze życie”, będziemy składać wnioski i mamy przekonanie że 
Program będzie realizowany i budynek będzie znowu żył. Stwierdził iż jeżeli 
chodzi o pustostany, to nie zostały one wykazane w sprawozdaniu, dlatego jeżeli 
radni się zgodzą to w tym sprawozdaniu by tych danych nie uzupełniał, a wykazał 
by je w następnym sprawozdaniu. Stwierdził, iż nie ma dużej ilości pustostanów,  
gdyż PZZN stara się poprzez obanerowanie danej nieruchomości lub informacje   
w prasie, czy ogłaszanie przetargów informować społeczeństwo o możliwości 
korzystania z tych nieruchomości, które są puste. Natomiast co do Laboratorium, 
to potwierdza że następuje dewastacja, natomaist budynek po KPP jest obecnie 
monitorowany i wykonane zostały zabiegi budowlane w celu jego zabezpieczenia. 
Ponadto odniósł się do zwrotu środków (dotacji), stwierdzając ze zwraca się 
trudno jednak, jeżeli nie sposób wydać środków zgodny z prawem, bo otrzymuje 
się je pod koniec roku, to trzeba je oddać.  
 
Radny p. I. Serwotka – powiedział, że  w przyszłorocznym sprawozdaniu z 
pewnością powinna znaleźć się informacja o pustostanach, jednak według niego 
warto uzupełnić omawiane sprawozdanie o tę informację i dołączyć Radzie i 
Zarządowi Powiatu, gdyż dotyczy gospodarowania zasobami powiatowymi. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, iż sporządzenie 
informacji o pustostanach w nieruchomościach powiatowych nie stanowi kłopotu, 
dlatego zostanie taka informacja sporządzona z akceptacją Zarządu Powiatu i 
dostarczona radnym w materiałach na następną sesję Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. informacja 
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną i Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności 
Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami za 2013 rok. 
 
Ad. 7 

� Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury                  
i Sportu. 
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Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 
 
Ad. 8 a) 

� Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka 
w Gorzyczkach, stanowiący załącznik nr 8 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 Powiatowemu Domowi Dziecka                              
w Gorzyczkach. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów przeciwnych i  wstrzymujących. 
Uchwała Nr XL/404/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                          
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka                                
w Gorzyczkach została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik                
nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 8 b) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XXXIX/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego na 2014 roku wraz z załącznikami, stanowiący 
załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu 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 XXXIX/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2014 roku wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                            
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XL/405/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                             
Nr XXXIX/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego na 2014 roku wraz z załącznikami została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 8 c) 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XXXIX/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014 - 
2024, stanowiący załącznik nr 12 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu 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 
XXXIX/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014 – 2024. W 
głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XL/406/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                                 
Nr XXXIX/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 
2014 – 2024 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 
 

Ad. 8 d) 
• Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej 

rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
Radny p. P. Cybułka – powiedział, iż pismo które radni otrzymali jest opisem 
stanu rzeczy z perspektywy jednej strony, czyli osoby skarżącej. Stwierdził, iż nie 
docieka, czy to jest skarga czy nie, czy ona jest zasadna czy też nie, czy jest 
zgodna z prawem czy nie. W takim duchu odbywały się obrady Komisji 
Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, po czym na koniec 
Przewodniczący wyciągnął „gotową przygotowaną uchwałę”. Zasugerował, iż 
skoro była przygotowana, to trzeba było ją rozdać na samym początku 
posiedzenia. Stwierdził, iż po przysłowiowym „przespaniu się z problemem”, jako 
radny chce uzyskać więcej informacji na ten temat. Na tyle więcej, aby znać 
przynajmniej w zarysie jak to widzi instytucja do tego powołana, czyli Powiatowy 
Urząd Pracy. Powiedział, iż korzystając z dobrodziejstwa obecności na sesji 
Dyrektor PUP poprosił, aby w skrótowej formie przedstawiła sytuację drugiej 
strony, czyli jak do tej skargi (pisma) odnosi się Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto 
zasugerował, iż rzeczą niebywałą jest aby instytucja wojewódzka Wojewódzki 
Urząd Pracy opisywał pismo dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy i nie wiedział 
kto jest adresatem. Stwierdził, iż jest to kolejna ze skarg, które wpłynęły do 
Rady Powiatu i oby się nie okazało, że według prawa jest wszystko prawidłowo 
załatwione, a pozostał Skarżący i gdzie on ma się odwołać (są jeszcze sądy). 
Stwierdził, iż skarga trafiła do Rady Powiatu i powinniśmy ją jako Rada 
rozpoznać. 
 
Radca prawny p. A. Miera – Spyra – poinformowała, iż przedmiotowa skarga 
była analizowana w Biurze Prawnym Starostwa Powiatowego i stanowisko jest 
następujące – iż w istocie Skarżąca kwestionuje tryb wypowiedzenia umowy jaka 
została zawarta pomiędzy Nią, a Powiatem w imieniu którego występuje 
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Powiatowy Urząd Pracy. Stąd tez mamy tutaj do czynienia z typowym 
roszczeniem cywilnoprawnym. Jeżeli Skarżąca uważa, ze to wypowiedzenie 
zostało dokonane bezpodstawnie, czy z naruszeniem postanowień umowy 
pozostaje Jej możliwość albo dochodzenia swoich roszczeń w drodze 
postępowania przed sądem powszechnym (czyli powinna wytoczyć powództwo do 
sądu cywilnego) lub próba polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, jednak 
wtedy w tej próbie uczestniczą albo strony samodzielnie, bądź z pośrednictwem 
mediatora sądowego albo w innej formie. Stwierdziła, że jest to typowa sprawa 
cywilna i nie możemy jej kwalifikować jako skargi w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego na działalność kierownika jednostki 
powiatowej jakim jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Powiedziała, iż dla 
Biura Prawnego też było zaskoczeniem, że ta korespondencja Skarżącej krążyła 
po różnych instytucjach, jednak my nie mamy na to wpływu, skoro jednak 
wpłynęła do Rady Powiatu to najwłaściwsze wydaje się jak najszybsze 
przekazanie jej podmiotowi właściwemu, czyli stronie umowy, tak aby mogła się 
do tych zarzutów drugiej strony ustosunkować i albo podtrzymać swoje 
oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy, albo je zmienić, jest to wola stron. 
Dlatego jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, to pozostaje droga sądowa. 
 
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu p. A. Krzyżak – 
stwierdził, iż w momencie kiedy wprowadzono do porządku obrad Komisji 
Organizacyjnej dodatkowy punkt to brzmiał on – Wypracowanie stanowiska w 
kwestii dotyczącej skargi przekazanej przez Prezydenta Miasta Wodzisławia 
Śląskiego.  Po to było to posiedzenie aby w ww. sprawie wypracować stanowisko. 
Ponadto zwrócił uwagę, iż każdy z członków Komisji miał prawo przedstawić 
swoje stanowisko w tej sprawie. Jednak stanowisko całej Komisji było takie a nie 
inne i został wypracowany przedmiotowy projekt uchwały, który został 
przegłosowany jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala - poinformował, iż były 
przygotowane dwa projekty uchwał omawiany oraz o wskazaniu nowego terminu 
rozpatrzenia skargi. Członkowie Komisji długo na ten temat dyskutowali i 
wypracowali takie, a nie inne stanowisko. Dlatego mówienie, ze ktoś wyciągnął 
projekt uchwały jest niestosowne.  
 
Radna p. T. Glenc – powiedziała, że w piśmie Skarżącej skierowanym do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaniepokoiło ja zdanie – „że ma żal do 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za potraktowanie jej jako osoby 
bezrobotnej w sposób przedmiotowy”. Nic by z tego nie wynikało, gdyby ta opinia 
była odosobniona, jednak ostatnio spotkała się z podobną opinią, kiedy osoba 
bezrobotna podeszła do Niej jako radnej i żaliła się, iż wchodząc do PUP jest 
traktowana, jakby była winna za tę sytuacje związaną z bezrobociem. Dlatego 
poprosiła Dyrektor PUP, aby sytuacji w jednostce się przyjrzeć, jak to naprawdę 
wygląda. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym. 
Uchwała Nr XL/407/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 9 
Dyrektor PPZOZ p. B. Capek – poinformowała, iż sytuacja finansowa PPZOZ za 
rok 2013 nie uległa zmianie od czasu posiedzeń Komisji. Stwierdziła, iż został 
podpisany aneks z NFZ, który skutkuje zwiększeniem środków finansowych za 
rok 2013 łącznie jeśli chodzi o lecznictwo stacjonarne i specjalistkę na kwotę 
3.000.000 zł. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy miesiąc funkcjonowania wyniku 
finansowego 2014 roku ze względu na późny termin otrzymania umowy z NFZ, 
wynik finansowy za miesiąc styczeń br. zamknął się stratą 1.381.165 zł. 
 
Radny p. I. Serwotka – stwierdził, iż z odpowiedzi nie jest zadowolony, gdyż 
przerażająca jest strata za miesiąc styczeń br., o której poinformowała Dyrektor 
PPZOZ. Bowiem na Komisji Budżetu o stracie za miesiąc styczeń nikt o tym nie 
poinformował członków Komisji, więc jest to nowa informacja. 
 
Dyrektor PPZOZ p. B. Capek – zasugerowała, iż strata o której wcześniej 
poinformowała jest stratą miesięczną, a wynik planuje się za dwanaście miesięcy 
funkcjonowania. 
 
Radny p. I. Serwotka – powiedział, iż on się z tym zgadza, ale nic nie stało na 
przeszkodzie aby na Komisji Budżetu tę informację przekazać, bowiem omawiany 
był tak temat dotyczący sytuacji finansowej PPZOZ. 
 
Ad. 10 
Wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                                
z następującymi pismami: 

� odpowiedzią na interpelację radnego p. P. Cybułki, 
� odpowiedzią na wnioski radnego p. G. Kamińskiego, 
� pismem skierowanym do Redaktora tygodnika „Wodzisław Śląski” – nasze 

miasto „Dziennika Zachodniego” dotyczące oferty „Zagłosuj i wskaż drogę 
w Wodzisławiu Śląskim do remontu” – dodatek z dnia 31.01.2014 r., 

� pismem dotyczącym wydania czwartej Złotej Księgi Polskiego Samorządu, 
� pismem Rady Gminy Kobiór dotyczącym poparcia działań Pana Dietera 

Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic w sprawie utworzenia „autonomii 
gospodarczej Śląska”, 

� pismem Dyrektora PPZOZ przesyłającym odpowiedź udzieloną na skargę                 
z dnia 14 stycznia 2014 roku, 

� decyzją Wojewody Śląskiego o umorzeniu postepowania nadzorczego 
wobec Uchwały Nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
28.11.2013 roku w związku ze zmianami przyjętymi Uchwałą                                 
Nr XXXIX/393/2014 z dnia 30.01.2014 roku. 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
Poinformował także, iż wystąpił o nadanie Staroście Wodzisławskiemu  „Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej” oraz Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski. 
Ponadto zapoznał radnych z: 

� harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
i terminem sesji w miesiącu marcu 2014 roku, 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16.30.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
            Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
        
 


