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BRZ.0002.5.2014 
 

Protokół nr XLIII/14  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 29 maja 2014 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 maja 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. Lista gości stanowi złącznik nr 2 do protokołu. 
 
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 XLII sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne na obszarze Powiatu 

Wodzisławskiego:  
a) informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  
b) informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.                                                                        

7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) 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,  

b) 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, 

c) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego                 
w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym                
w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Informacje bieżące.  
12. Zamknięcie obrad XLIII 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 
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zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad 
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr XLII/14 z obrad XLII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 24 kwietnia 2014 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XLII sesji, które stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Ponadto przedstawił sprawozdanie z wizyty delegacji zagranicznych            
w Powiecie Wodzisławskim oraz uczestnictwa w projekcie „Innowacyjny model 
opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi  jako wyzwanie dla Niemiec, 
Polski i Szwecji – propozycje, rozwiązania, działania”. W dniach od 14 do 18 maja 
2014 r. z wizytą w Powiecie Wodzisławskim przebywali przedstawiciele 
partnerskich samorządów z niemieckiego Recklinghausen i szwedzkiego 
Sörmland. Ośmioosobowej delegacji niemieckiej przewodniczyła Elke Marita 
Stuckel-Lotz (Zastępczyni Starosty Powiatu Recklinghausen), a czteroosobowej 
delegacji szwedzkiej Christina Södling (Członkini Zarządu Powiatu Sörmland), 
odpowiedzialna m.in. za kwestie pomocy osobom niepełnosprawnym. 
Inauguracja wizyty w dniu 15 maja br. odbyła się podczas  konferencji pt. „Model 
opieki nad seniorami”, zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej im. 
Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. Po prelekcjach Starosty Powiatu 
Wodzisławskiego oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy zwiedzili 
ośrodek i poznali jego funkcjonowanie. Główną częścią programu tego dnia była 
sesja seminaryjna w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Połomi, podczas której przedstawiciele wszystkich trzech 
uczestniczących stron przedstawili swoje prezentacje dotyczące systemowych 
rozwiązań w zakresie opieki nad seniorami oraz niepełnosprawnymi w Polsce, 
Niemczech i Szwecji. Z ramienia strony polskiej, Jarosław Michalczuk – Kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach - szeroko omówił wszechstronną 
działalność Warsztatu oraz rolę, jaką prowadzona przez niego placówka odgrywa 
w całym systemie pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego. Następnie, 
Annette Schmidt – reprezentująca Wydział ds. Zdrowia Urzędu Powiatowego 
Recklinghausen-zaprezentowała zgromadzonym, jakie modele i formy opieki                   
i świadczeń dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących mają zastosowanie                
w Powiecie Recklinghausen, jakie jest ich rozmieszczenie w poszczególnych 
miastach tego największego niemieckiego Powiatu i jak wygląda współpraca 
sieciowa z innymi podmiotami realizującymi zadania na tej płaszczyźnie. Ostatnia 
z prelekcji - autorstwa Evy Andren - pozwoliła z kolei zobrazować, jak pracuje się 
z osobami niepełnosprawnymi w szwedzkim Sörmland ze szczególnym 
uwzględnieniem roli, jaką w tym aspekcie pełni tamtejsza administracja 
powiatowa. Całość seminarium zwieńczyły rozmowy i wymiana doświadczeń 
ekspertów ze wszystkich trzech krajów. Podczas kolejnego dnia, możliwość 
zaprezentowania swojej działalności zgromadzonym uczestnikom otrzymały 
organizacje pozarządowe, statutowo realizujące działania prozdrowotne                            
i profilaktyczne na terenie naszego Powiatu. O swoich osiągnięciach i dorobku 
opowiedzieli przedstawiciele Wodzisławskiego Uniwersytetu III Wieku, Fundacji 
„Wspólnota Dobrej Woli” oraz dwóch stowarzyszeń: „Czyń Dobro” oraz „Razem 
Raźniej”. Program części popołudniowej wypełniła tematyka nawiązująca do 
dziesięciolecia naszej obecności – jako kraju i powiatu – w strukturach Unii 
Europejskiej. W ramach konferencji dotyczącej programu nowych umiejętności i 
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zatrudnienia w perspektywie unijnej, Edyta Glenc – Naczelnik Wydziału Oświaty 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim - szczegółowo pokazała 
dziesięcioletni okres innowacyjnych przemian w obszarze oświaty i szkolnictwa 
zawodowego w  Powiecie Wodzisławskim, szczególnie mocno akcentując 
chronologię efektywnych starań o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na realizowane projekty. Po zakończeniu prezentacji, uczestnicy 
projektu oraz zgromadzeni goście konferencji byli świadkami premiery filmu 
dotyczącego dziesięciu lat w Unii Europejskiej, widzianych z punktu widzenia 
Powiatu Wodzisławskiego oraz jego zagranicznych partnerów. Po zakończeniu 
części konferencyjnej wszyscy zebrani mogli zapoznać się ze zmodernizowaną 
przy udziale środków unijnych częścią obejmującą pracownie zawodowe                         
w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. 
Należy dodać, że niebagatelną rolę w całym programie projektu stanowiły wizyty 
studyjne w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim, w Zespole 
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,                       
a także w sztolni PCKU, co dla wielu spośród gości zagranicznych stanowiło 
pierwszą tego rodzaju okazję, by poznać jak wygląda praca w kopalni węgla 
kamiennego. Podczas pobytu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim nie zabrakło ponadto wystawy prac 
wychowanków warsztatów terapii zajęciowej z Gorzyc i Wodzisławia Śląskiego. 
Obie delegacje wzięły także udział w wizycie informacyjnej w Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie        
9 500,00 zł. Starosta Powiatu przedstawił także informację na temat przetargów i 
udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.   
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
 
Ad. 6 a) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. B. Orzechowska–
przedstawiła informację dotyczącą oceny stanu sanitarno – higienicznego Powiatu 
Wodzisławskiego, która 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 oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 
 
Radna p. T. Glenc - stwierdziła, iż powszechnie wiadomo, że tornistry małych 
dzieci są przeciążone i to znacznie, a jest zapewnienie, iż w jakiś sposób jest to 
kontrolowane. Dlatego zapytała jak to naprawdę wygląda? Ponadto zapytała o 
meble w placówkach oświatowych, które nie są dostosowane do wzrostu dzieci? 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. B. Orzechowska–
powiedziała, że jeżeli chodzi o tornistry, to nie jest to tak, iż przy każdej kontroli 
w danej szkole cała szkoła zostaje sprawdzona, bowiem jest to postępowanie 
akcyjne, a jeżeli wystąpią przekroczenia, to są wydawane decyzje, bądź 
wytyczne dla dyrektorów szkół, aby zapewnić możliwość przechowywania części 
przyborów szkolnych w danej szkole. Stwierdził, iż dużo szkół zapewnia już szafki 
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dla uczniów. Natomiast jeżeli chodzi o meble w placówkach oświatowych, to w 
każdym przypadku ich niedostosowania do wzrostu dziecka są wydawane decyzje 
z podanym terminem wykonania zaleceń. 
 
Radna p. T. Glenc –zapytała jak wygląda dostosowanie mebli w pracowniach 
komputerowych do warunków pracy przy komputerze? 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. B. Orzechowska–
powiedziała, że musiałaby sprawdzić czy w tej kwestii zostały złożone skargi, 
bowiem nie spotkała się z decyzją w takiej sprawie. Jednak zasugerowała, iż w 
takiej pracowni komputerowej nie spędza się całego dnia i wymogi są mniej 
rygorystycznie przestrzegane. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. D. Topol – zapytał czy istnieje rejestr 
opornych rodziców, jeśli chodzi o nie poddawanie dzieci szczepieniom? Ponadto 
stwierdził, iż z przedstawionych danych wynika, ze 97% dzieci się szczepi, to do 
kiedy będzie działała odporność stadna i ile procent dzieci można teoretycznie nie 
zaszczepić, aby choroba się nie rozprzestrzeniała? Zapytał także czy jeżeli chodzi 
o szczepienia to stan można uznać za zadawalający, czy też jest on 
zadawalający? Ponadto zapytał o biologiczny staw kąpielowy na Gosław 
Jedłownik, co to jest? Ponadto stwierdził, iż w omawianym opracowaniu jedne 
placówki są podawane z całej nazwy, a inne nie, dlatego poprosił o równe 
traktowanie wszystkich placówek w następnym opracowaniu. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. B. Orzechowska–
poinformowała, iż jest prowadzony rejestr matek opornych, jeśli chodzi o 
szczepienia dzieci. Wykazy są przekazywane przez punkty sczepień dzieci. 
Natomiast raz w roku taki wykaz jest przekazywany do Głównego Inspektora 
Sanitarnego, gdzie podawane są również przyczyny nieszczepienia. Ponadto do 
tych matek są co jakiś czas wysyłane upomnienia, wezwania z zagrożeniami kary 
pieniężnej, jeżeli matka nie podda dziecka szczepieniu. Jednak jest grupa 
rodziców, która nie szczepi dzieci, ale jest też grupa dzieci z przeciwskazaniami 
do szczepień i należy to rozróżniać. Zasugerowała, że dobra szczepienność 
wpływa na odporność populacji, jednak szczegółowych danych w tym temacie nie 
posiada. Ponadto stwierdziła, iż stan szczepień dzieci jest zadawalający, nawet 
można powiedzieć, że bardzo dobry. Powiedziała, że staw biologiczny, jest to 
zbiornik wodny wykorzystujący biologiczne metody oczyszczania wody. 
 
Radna p. T. Glenc – zapytała o jakość wody w źródełkach znajdujących się na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego? 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. B. Orzechowska– 
poinformowała, iż cały teren Powiatu Wodzisławskiego jest w zasadzie 
zwodociągowany, a jeżeli chodzi o studnie jako podstawowe źródło wody, to 
może być jedna lub dwie na terenie Powiatu będąca pod nadzorem sanepidu.              
W związku z tym każdy mieszkaniec ma możliwość korzystania z badanej wody 
wodociągowej, a ze źródełek korzysta na własną odpowiedzialność, bowiem z 
nadzoru nie są one badane. Jednak zwyczajowo zostało przyjęte, iż urzędy gmin     
i miast raz w roku zlecają przeprowadzenie badania źródełek. Zasugerowała, iż 
woda w takich źródełkach jest niepewna. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z ww. informacją. 
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Ad. 6 b) 
Powiatowy Lekarz Weterynarii  p. M. Witt – przedstawił sprawozdanie                          
z zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektora Weterynarii 
w 2013 roku, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną                  
i Komisję Infrastruktury Technicznej oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z ww. sprawozdaniem. 
 
Ad. 7 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. P. Zamarski – przedstawił 
analizę zagrożeń oraz ocenę stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok, która stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że ww. opracowanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Organizacyjną i Komisję 
Infrastruktury Technicznej oraz Komisje Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z ww. opracowaniem. 
 
Ad. 8 a) 

� 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 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Oświaty, 
Kultury  i Sportu oraz Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
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 
23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych                            
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLIII/427/2014 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 9 do protokołu. 
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Ad. 8 b) 

• 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 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Infrastruktury                
i Ochrony Środowiska. 
 
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 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLIII/428/2014 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 11 
do protokołu. 
 
Ad. 8 c) 

• Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na 
okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa 
Śląskiego, stanowiący załącznik nr 12 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 przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, 
ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. W głosowaniu 
udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLIII/429/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi 
wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Ad. 9 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 10 
Radna p. B. Połednik – odniosła się do przetargu, który miał miejsce w 
Wodzisławiu Śląskim, a dotyczył on lokalu apteki znajdującej się naprzeciwko 
Szpitala. Powiedziała, iż w marcu odbył się pierwszy przetarg na ten lokal                        
i pojawiło się wtedy wiele emocji, bowiem obecny najemca prosił                                
o bezprzetargowe przedłużenie umowy, jednak nie otrzymał na to zgody. Odbył 
się przetarg, na którym komisja przetargowa niezbyt kompetentnie się 
zachowała. Zasugerowała aby zwrócić uwagę na takie postepowanie, bowiem 
komisja przetargowa która zatwierdziła protokół przetargowy, po chwili 
stwierdziła, że trzeba unieważnić przetarg. Dlatego zaapelowała, aby osoby 
wyznaczane do komisji przetargowych zachowywały się bardziej kompetentnie, 
aby nie pojawiał się brak zaufania ze strony przedsiębiorców wodzisławskich 
wobec naszego samorządu. 
 
Radny p. G. Kamiński – poruszył sprawę złego stanu technicznego przejazdu 
kolejowego na ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim (droga krajowa) 
należącego do PKP. Dlatego zawnioskował o zainteresowanie się tą sprawą i 
przywrócenie przejazdu kolejowego do dobrego stanu technicznego oraz  
zaproponował umieszczenie „miękkich podkładów”, które amortyzują przejazd 
przez tory kolejowe. 
 
Radna p. K. Smuda – wyraziła zadowolenie, iż radni publikują książki. Należy 
do nich D. Jakubczyk, jak również J. Szczęsny. Ponadto podziękowała za 
obdarowanie radnych publikacją przez J. Szczęsnego. 
 
Radny p. G. Kamiński – podziękował Staroście Wodzisławskiemu  w imieniu 
Dyrektora ZST oraz swoim za pomoc w organizacji VII Charytatywnego Turnieju 
Piłki Nożnej, który odbył się pod koniec kwietnia br. na obiekcie sportowym przy 
ZST w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Radny p. J. Szczęsny – podziękował  za przychylne przyjęcie jego książki przez 
radnych Powiatu i zasugerował, iż publikacja była skierowana do ludzi młodych. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                                
z następującymi pismami: 

− Kancelarii Senatu RP informującym o otrzymaniu uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w Częstochowie 
w sprawie zmiany ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia 
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP,  

− Kancelarii Prezydenta RP informującym o otrzymaniu uchwały Rady 
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w 
Częstochowie w sprawie zmiany ustawy Kodeks wyborczy w zakresie 
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do 
Sejmu RP, 

− A. i M. K. dotyczącym wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 5042S                           
w Połomi wraz z odpowiedzią udzieloną przez PZD. 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu. 
Ponadto zapoznał radnych z: 
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� harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
i terminem sesji w miesiącu czerwcu 2014 roku, 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

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


