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BRZ.0002.4.2014 
 

Protokół nr XLII/14  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 24 kwietnia 2014 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 24 kwietnia 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 25 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 XLI sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLI sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej                            
i wspierania osób niepełnosprawnych: 
a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 

2013 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 
b) sprawozdanie z działalności za 2013 rok Zakładu Aktywności Zawodowej 

Zakładu Usług Pralniczych. 
7. Przedstawienie następujących dokumentów: 

a) ocena Zarządu Powiatu zasobów pomocy społecznej przygotowanej                        
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 

b) sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego za rok 2013, 

c) raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Wodzisławskiego. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, 
b) udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania              
w zakresie ochrony środowiska, 

c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na 
terenie powiatu wodzisławskiego, 

d) 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, 
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e) 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, 

f) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji 
bezpieczeństwa i porządku, 

g) poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – 
sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych 
w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu                               
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego 
oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 roku – druk 
sejmowy nr 1699). 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Informacje bieżące. 
12. Zamkniecie obrad XLII sesji. 
 
Uwagi ani wnioski nie zostały zgłoszone, zatem Przewodniczący Rady  
p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji ww. 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 18 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 18 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr XLI/14 z obrad XLI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 27 marca 2014 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XLI 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.  
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Ad. 6 a) 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. I. Obiegły –
przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
za 2013 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, które 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu wraz z prezentacją multimedialną. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną                  
i Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
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Rada Powiatu Wodzisławskiego      zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2013 rok wraz z wykazem potrzeb               
w zakresie pomocy społecznej. 
 
Ad. 6 b) 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych                
p. D. Szwagrzak – przedstawił sprawozdanie z działalności za 2013 rok Zakładu 
Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych, które stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną                  
i Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności za 
2013 rok Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych. 
 
Ad. 7 a) 
 

� Ocena Zarządu Powiatu zasobów pomocy społecznej przygotowanej                    
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. opracowanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z oceną Zarządu Powiatu zasobów 
pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej. 
 
Ad. 7 b) 
 

� Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego za rok 2013, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną 
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady p. D. Topol – podziękował za sporządzenie 
sprawozdania, w którym jako jedynym, z którymi miał okazję się zapoznać 
zostały zawarte kwestie nie finansowe np. współpraca, bowiem ważne są także 
relacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2013. 
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Ad. 7 c) 
 

� Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. raport został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z raportem z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 8 a) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział 
wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych 
i  wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                          
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 8 b) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na 
realizację zadania w zakresie ochrony środowiska , stanowiący załącznik 

nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania w 
zakresie ochrony środowiska. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych i  wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLII/421/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                          
w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w 
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formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację 
zadania w zakresie ochrony środowiska została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 8 c) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 13 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 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się 
na terenie powiatu wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i  wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLII/422/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                          
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 8 d) 

� 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 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
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 
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych                            
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLII/423/2014 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 16 do protokołu. 
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Ad. 8 e) 
• 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 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Zdrowia                       
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 
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 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLII/424/2014 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 18 
do protokołu. 
 

Ad. 8 f) 
• Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu 

Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku, stanowiący 
załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję 
Organizacyjną. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, iż w związku z 
zakończeniem kadencji komisji bezpieczeństwa i porządku trzeba powołać 
przedstawicieli Rady Powiatu do pracy w kolejnej kadencji komisji 
bezpieczeństwa i porządku. Do tej pory w członkami komisji bezpieczeństwa i 
porządku byli p. Grzegorz Kamiński i p. Adam Krzyżak. Dlatego zaproponował, 
aby ww. radni jeszcze raz wyrazili chęć udziału w pracach komisji bezpieczeństwa 
i porządku, jednak p. A. Krzyżak zrezygnował z udziału w pracach komisji. 
Dlatego zaproponował do udziału w pracach kolejnej kadencji komisji 
bezpieczeństwa i porządku radnych w osobach p. Janiny Chlebik – Turek oraz                
p. Grzegorza Kamińskiego. 
 
Zarówno p. Janina Chlebik – Turek, jak i p. Grzegorz Kamiński wyrazili zgodę na 
pracę w komisji bezpieczeństwa i porządku.  
 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do 
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składu komisji bezpieczeństwa i porządku. W głosowaniu udział wzięło 24 
radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych                          
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLII/425/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do 
składu komisji bezpieczeństwa i porządku została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 8 g) 

• Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji 
samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia 
Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy                    
o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego   
i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 
roku – druk sejmowy nr 1699), stanowiący załącznik nr 21 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych 
– sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w 
sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie 
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych 
ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 roku – druk sejmowy nr 1699). W głosowaniu 
udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLII/426/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji 
samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia 
Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy 
o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju 
lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 
sierpnia 2013 roku – druk sejmowy nr 1699) została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 9 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 10 
Wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła – poinformował, iż 22 kwietnia br. na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odebrał przyznaną po raz piąty 
nagrodę Lidera Edukacji Samorządowej tzw. Walerki dla Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim. Nagroda Lidera Edukacji przyznawana jest za największą 
ilość przeszkolonych pracowników. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                                
z następującymi pismami: 

� Rady Miasta Chorzów dotyczące propozycji podziału środków 
przewidzianych dla Polski. Pismo skierował do Komisji Organizacyjnej, 
jednak ta podjęła decyzję, iż nie wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą                
w ww. sprawie, 

� Pana M. K. dotyczące prawidłowej budowy chodników. Do pismo zostały 
dołączone zdjęcia i film. 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
Ponadto zapoznał radnych z: 

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

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 

Poinformował także, iż w okresie od 5 maja do 18 maja będzie przybywał na 
urlopie i zastępstwo będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady p. Roman Juzek. 

 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XLII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16.00.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
            Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
             


