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BRZ.0002.6.2014 

Protokół  nr XLIV/14 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 26 czerwca 2014 r. 
 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 13:30. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy                

ul. Pszowskiej 92a.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy 

obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 23 

radnych, zaś w trakcie obrad liczba radnych zwiększyła się do 26 radnych.                                    

O swojej nieobecności poinformowała radna p. Krystyna Smuda, a o spóźnieniu radni                         

p. Ireneusz Serwotka, p. Małgorzata Brzonkalik-Skowronek, p. Łukasz Krzyształa.                                   

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał radnych, 

zaproszonych gości, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych  i pracowników 

Starostwa Powiatowego, a także przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu.  

W sesji uczestniczyli: p. Barbara Klimala – Biegły rewident reprezentująca RAFIN                    

Sp. z o.o , p. Teresa Siwica – Biegły rewident reprezentująca SIMAR LTD.  

 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Ad. 2  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  porządek obrad 

został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIII sesji.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego za 2013 rok oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok, 

b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok wraz z opinią 

biegłego rewidenta, 
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c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 

2013 rok, 

d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia 2013 

roku, 

e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

za 2013 rok, 

f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok,  

g) dyskusja, 

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Wodzisławskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego za 2013 rok, 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                          

w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2013, 

b) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                         

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w 

Wodzisławiu Śląskim, 

c) zmiany Uchwały Nr XXXIX/389/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                   

30 stycznia 2014 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół  im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,  

d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego 

dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania,  

e) zmiany Uchwały Nr VII/75/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 maja 

2011 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach,  

f) 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,  

g) 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, 

h) poparcia apelu Gminy Mszana dotyczącego remontu i przebudowy drogi 

wojewódzkiej DW - 933 stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A-1 w Mszanie, 
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i) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogą powiatową                    

nr 5037S położoną w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie 

pełnienia funkcji inwestora opracowującego dokumentację pod nazwą: „Wykonanie 

projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ulicy Ranoszka w Jastrzębiu-

Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszanie”.  

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

9.   Wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Informacje bieżące.  

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.  

 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że  protokół z poprzedniej 

sesji  został przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie 

Powiatu Wodzisławskiego.  Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

Następnie Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania nad 

przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 

22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół Nr XLIII/14 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                    

29 maja 2014 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. 

Omawiając prace Zarządu Powiatu rozszerzył informacje w następujących sprawach :  

▪ W sprawie niewyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na zaproponowaną przez 

Kompanię Węglową S.A. zmianę dotychczas obowiązującego porozumienia w zakresie 

zapewnienia, gwarancji pracy absolwentom Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu 

Śl. oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie  dodał,  że nowe warunki 

porozumienia przedstawione przez Kompanię określają, iż    w przypadku wstrzymania 

przyjęć do pracy ze względu na trudną sytuacją ekonomiczno - finansową spółki, 

Kompania zagwarantuje pracę absolwentom szkół po wznowieniu przyjęć. Mogą one 

nastąpić po upływie  2-3 lat.  W związku z tym Zarząd Powiatu odstąpił od podpisania 

nowych warunków, gdyż dotychczasowe porozumienie gwarantuje  wszystkim uczniom, 

którzy rozpoczęli naukę w trakcie jego obowiązywania, gwarancje pracy. W dniu 20 

czerwca br. Kompania skierowała do Starosty pismo  o rozwiązaniu porozumienia 

dotychczas obowiązującego. W trakcie rozmowy Prezes Kompanii wyjaśnił, że jest taka 
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konieczność. Starosta przedstawił stanowisko Powiatu wyrażając nadzieję, że młodzież 

która już kształcenie w tym kierunku podjęła, będzie mogła podjąć pracę w kopalni.   

▪ W temacie zmiany uchwały nr 1007/2014 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia                      

26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 

Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów z przeznaczeniem  

na realizację zadań przy drogach powiatowych powiedział, że zmiana polega na tym, iż 

Gmina Godów zadeklarowała zwiększenie kwoty finansowania zadań przy drogach 

powiatowych o dodatkowe 50.000 zł.  Tym samym zadeklarowany udział finansowy 

Gminy Godów zwiększył się do 550.000zł. zaś wsparcie finansowe w kwocie 100.000 zł. 

zostanie przeznaczone na zadanie o nazwie: „Przebudowa chodników w ciągu ulicy                        

1 Maja w Godowie i Gołkowicach”, a nie jak wcześniej zamierzano na zadanie 

„Przebudowa ul. 1 Maja w Skrzyszowie (od A-1 do ul. Jana Pawła II)”. 

▪ Z kolei w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski                       

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim do realizacji projektu pod 

nazwą „NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku 

pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym powiedział, że projekt ten skierowany jest do 

młodzieży w wieku 16 – 25 lat opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 

rodziny zastępcze. W ramach projektu wychowankowie będą mieli możliwość 

uczestnictwa w kursach m.in.: prawa jazdy, kucharza, administracyjnym. Objęci zostaną 

również pracą psychologa i doradcy zawodowego. 

 

Następnie Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił informację                              

o przeprowadzonych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego, która jest załącznikiem nr 4 do protokołu,  

 

Ad. 5  

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja.  

 

P. Piotr Cybułka przedstawił „inerterpelację” w sprawie gromadzenia informacji                       

o działalności Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie w związku                                   

z wykonywaniem mandatu radnego w Radzie Powiatu Wodzisławskiego.  

Radny powiedział:  

Pismem WO 033.16.2013 z  dnia 4 września 2013 r. zwrócił się Pan Starosta do Pani 

Barbary Magiery Burmistrza Miasta Radlin, cyt: „o przesłanie kopii dokumentacji                         
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z kontroli, przeglądów lub innej formy nadzoru Miasta Radlina nad funkcjonowaniem 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie.” „ W związku z pracami Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji zadań Powiatu, w tym 

także zadań  przekazanych do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego.”  

12 września 2013 r. otrzymał Pan ( Starosta) pismo ES 44.24…. z dnia  20 września                  

2013 r. z Urzędu Miasta, w którym Sekretarz Miasta Piotr Absalon działający                              

z upoważnienia Burmistrza Miasta Radlina poinformował, cyt. :„prowadząc nadzór nad 

działalnością OPP w Radlinie, Miasto Radlin poprzez upoważnione do tego osoby 

przeprowadziło kontrolę ww. jednostki. Między innymi w latach 2007, 2008, 2009.” 

Sekretarz poinformował Pana Starostę także o tym, że cyt. „Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

w Radlinie, w którym Dyrektorem jest Pan Piotr Cybułka poddane zostało w roku 2011 

audytowi wewnętrznemu, który wykazał uchybienia.”  Cytując dalej: „ obecnie trwają 

czynności sprawdzające po audycie, które mają na celu sprawdzenia czy Dyrektor OPP              

w Radlinie wprowadził w  życie zalecenia opisane w sprawozdaniu z przeprowadzonego 

audytu, w tym zalecenia dotyczące uchybień, które stwarzają wysoki oraz bardzo wysoki 

poziom ryzyka.”  

Pismo kończy informacja, iż zgodnie z art. 284 ust 3 ustawy o finansach publicznych 

sprawozdanie z przeprowadzonego audytu oraz inne dokumenty dot. audytu nie stanowią 

informacji publicznej.  

Przypomnę, że treść pisma upublicznił Pan Starosta odczytując je prawie w całości 

podczas sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 31 października 2013 r. W piśmie                        

z 6 listopada 2013 r. kierowanym do Burmistrza Radlina, powołując się na ustawę                          

o dostępie do informacji publicznej, ponawia Pan Starosta swoją prośbę o przesłanie kopii 

dokumentacji z kontroli przeprowadzonych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Radlinie.             

Jest Pan Starosta także zaniepokojony informacją, iż w trakcie wspomnianego audytu 

ujawniono uchybienia stwarzające wysoki oraz bardzo wysoki poziom ryzyka.                          

Cyt.„ Proszę o ich wskazanie.”  Kończy Pan Starosta  pismo zdaniem, w który z góry 

dziękuje  za współpracę w interesie obywateli Miasta i Powiatu. Burmistrz Radlina 

odpowiedziała Panu Staroście pismem z dnia 21 listopada 2013 r. do którego dołączyła 

kopie wystąpień pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w latach 2004 i 2009, 

poinformowała Pana Starostę, że cyt. „w OPP w Radlinie w miesiącach  październiku,  

listopadzie br. były prowadzone czynności sprawdzające po audycie przeprowadzonym 

ww. placówce w 2011 r. Z  informacji uzyskanej przez upoważnionego audytora 

wewnętrznego wynika, iż Pan Piotr Cybułka Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

wprowadził w życie wszystkie zalecenia wskazane w sprawozdaniu z audytu, a wskazane 

uchybienia zostały w placówce usunięte”.  W dniu 12 września 2013 r. odebrałem pismo  

z dnia 5 września 2013 r. kierowane do Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, 

w którym pisze Pan Starosta cyt. „w związku z tematyką październikowej sesji 
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oświatowej proszę o przekazanie informacji, które zamieszczone zostaną w sprawozdaniu 

dot. funkcjonowania placówek oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest 

organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem.”  Pomimo, iż organem prowadzącym dla 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej jest gmina Miejska Radlin, a nie Powiat Wodzisławski, w dniu                       

17 września 2013 r. przesłałem drogą mailową informację  o działalności Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej dotowanego przez Powiat Wodzisławski. 17 grudnia 2013 r., drogą mailową 

wysłałem do Wydziału Edukacji (Oświaty) Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 

kolejną informacje o działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie  dotowaną  przez 

Powiat Wodzisławski w roku 2013.   

          ▪ W związku z powyższym proszę o przesłanie kserokopii sprawozdania z realizacji 

zadań Powiatu, o którym mowa w cyt. na wstępie piśmie z dnia 4 września 2014 r.,                       

w tym także zadań przekazanych do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego.         

         ▪ Czy, dla jego realizacji, czy dla  realizacji ww. sprawozdania niezbędne były 

dokumenty kontroli prowadzonych przez Miasto Radlin, które dla Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Radlinie jest organem prowadzącym.  

         ▪ Czy opracowując powyższe sprawozdanie zwrócił się Pan Starosta do wszystkich 

organów prowadzących jednostki dotowane przez Powiat o wyniki kontroli 

przeprowadzonych w tych placówkach.  

          ▪ W jakim celu były potrzebne Panu Staroście  informacje z kontroli w Ognisku 

Pracy Pozaszkolnej w Radlinie skoro informacje o działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

w Radlinie dotowanego przez Powiat Wodzisławski w 2013 r. przekazałem dwukrotnie             

w żądanych terminach. 

          ▪ Jaki interes  obywateli Miasta i Powiatu miał Pan Starosta na myśli w piśmie                    

z dnia 6 listopada 2013 r. kierowanym do Burmistrza Radlina.  

 

P. Piotr Cybułka przedstawił zapytanie dotyczące informacji jaka ukazała się na portalu 

gazeta.pl  z dnia 19 marca br., związanej z wnioskami złożonymi przez Przewodniczącego 

Rady Powiatu o nadanie Staroście Wodzisławskiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu 

Odrodzenia Polski oraz Medalu Edukacji Narodowej. 

Na podstawie przytoczonych warunków określających tryb przyznawania ww. odznaczeń  

zapytał Przewodniczącego Rady, czy Starosta Powiatu otrzymał Medal Edukacji 

Narodowej oraz zwrócił się o przedstawienie treści uzasadnienia wniosku.  

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował radnego p. Piotra Cybułkę, 

że przedstawiona „interpelacja” nie spełnia określonych wymagań gdyż winna dotyczyć 

istotnych spraw dla Powiatu, a nie uważa aby Jego osoba była tak istotna, zatem 

kwalifikuje ją jako zapytanie i w tym trybie zostanie udzielona odpowiedź.  
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W nawiązaniu do zapytania w sprawie wniosków o odznaczenie Starosty Powiatu 

powiedział, że Medal Edukacji Narodowej zazwyczaj przyznawany jest z okazji Dnia 

Edukacji, zatem w stosownym terminie radny będzie miał możliwość powziąć  informację 

w tym temacie na sesji listopadowej, w prasie, względnie na portalu internetowym.                   

Przypomniał również, że  o wniosku o nadanie Medalu Edukacji Narodowej i Krzyża 

Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski informował Radę Powiatu na sesji, jak również o 

możliwości zapoznania się  uzasadnieniem, które  jest do wglądu  w Biurze Rady i 

Zarządu.   

 

P. Barbara Połednik przedstawiła interpelację w sprawie zabezpieczenie środków na 

realizację zadania – przebudowy ulicy Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim.  

Wystąpienie radnej zakwalifikowano jako wniosek, który jest załącznikiem nr 5 do 

protokołu.  

 

P. Ireneusz Serwotka zabrał głos w sprawie stanu dróg ze szczególnym 

uwzględnieniem ulicy Chrobrego nawiązując do treści pisma Miasta Wodzisławia 

Śląskiego, w którym wszyscy radni zostali zobligowani do podjęcia działań. Zapytał: 

1)  Czy zostały zakończone prace nad przygotowaniem dokumentacji przebudowy                              

    ulicy Chrobrego,  która miała być gotowa do 30 czerwca br.  

     ▪ jaki zakres prac obejmuje  dokumentacja,  

     ▪ jaka jest wartość zadania określona kosztorysem. 

     Ponadto, powołując się na wypowiedź Wicestarosty na spotkaniu z Radą Dzielnicy        

odnośnie partycypacji w kosztach przebudowy drogi zapytał :  

     ▪ czy Powiat wystąpił o środki zewnętrze na realizację zadania,  

     ▪ czy Powiat wystąpił do Miasta Wodzisławia o współfinansowanie przedsięwzięcia.  

      W tej sprawie przytoczył informacje, iż padły deklaracje że w przypadku gdy Miasto 

zadeklaruje kwotę 2,5 mln zł, wówczas Powiat przeznaczy środki w tej samej wysokości. 

W związku z tym, że  Miasto Wodzisław Śląski jest przychylne ww. propozycjom, należy 

kontynuować podjęte działania, aby przebudowę drogi zrealizować jak najszybciej. 

 2) W kwestii planu działania w zakresie remontów poszczególnych dróg kategorii 

powiatowej, w związku z przeniesieniem środków finansowych  jakie pozostały po 

przeprowadzeniu przetargów (most na ulicy Chrobrego), zwrócił się  przedstawienie planu 

wydatków w tym zakresie.   

 

Ad. 6 

a) Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok 

jest  załącznikiem nr 6 do protokołu. 

Opinie Komisji do sprawozdania :  
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Rewizyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

 

W punkcie tym głos zabrał Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła, który powiedział, 

że zakończenie roku budżetowego i obrachunkowego 2013 skutkuje tym,  

iż na organie wykonawczym ciąży obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi 

stanowiącemu jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 

1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu, które zawiera zestawienie    

      dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, 

2)   sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu   

      opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim, 

3)   informacji o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego. 

Ponadto Zarząd sporządza i przedkłada organowi stanowiącemu oraz  kontrolnemu 

sprawozdanie finansowe Powiatu obejmujące swym zakresem: 

1)   bilans z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok, 

2) łączny bilans powiatowych jednostek budżetowych i powiatowego zakładu   

budżetowego  za 2013 rok, 

3)   łączny rachunek zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych i  powiatowego  

  zakładu budżetowego za 2013 rok, 

4)   łączne zestawienie zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych                                

  i powiatowego zakładu budżetowego za 2013 rok. 

Z uwagi na fakt, iż liczba mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego przekroczyła, według 

stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, 150 000  osób sprawozdanie finansowe podlegało 

obowiązkowemu zbadaniu przez biegłego rewidenta. Wyłoniony na zasadach określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych rewident stwierdził, iż sporządzone przez organ 

wykonawczy sprawozdanie finansowe: 

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej                           

i finansowej Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31  grudnia 2013 roku, jak też wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013. 

- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości, 

na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

-  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, 

postanowieniami statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2013 r. przyjęty został w dniu 21 grudnia 2012 r. 

Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012. Po stronie dochodów 

zaplanowano osiągnięcie kwoty 127 063 908,00 zł., natomiast po stronie wydatków 
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zaplanowano do rozdysponowania kwotę 134 009 019,00 zł. Charakterystyczną cechą 

uchwalonego na 2013 r. budżetu powiatu był fakt, przyjęcia konstrukcji tegoż budżetu                  

z deficytem w wysokości 6 945 111,00 zł. stanowiącym - zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy 

o finansach publicznych – ujemną różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami 

budżetowymi. 

W toku wykonywania budżetu, plan dochodów zwiększono do kwoty 131 393 799,62 zł., 

natomiast plan wydatków osiągnął poziom 137 491 333,62 zł. Wykonanie budżetu za 

2013 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą 131 413 213,11 zł, a po stronie 

wydatków kwotą 129 122 013,78 zł.  Wykonany wynik budżetu za 2013 rok, to 

nadwyżka  budżetowa w wysokości 2 291 199,33 zł.  Dodatkowo w rozliczeniu budżetu 

powiatu za  2013 rok uwzględniono środki finansowe w kwocie 8 295 399,75 zł., 

stanowiące przychody pochodzące z tytułu wolnych środków jak i kredytu i pożyczki.                  

Z kolei na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów                         

i pożyczek, przeznaczono kwotę 1 525 296,57 zł, stanowiącą rozchody budżetowe. 

Wykonanie rozchodów powiększyło dodatkowo udzielenie w 2013 roku pożyczki                      

w wysokości 1 200 000,00 zł. samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, 

powiatowej jednostce organizacyjnej. Uwzględniając osiągnięte dochody i  przychody, 

pomniejszone o dokonane wydatki i rozchody, saldo budżetu powiatu za  2013 rok jest 

dodatnie i zamyka się kwotą 7 861 302,51 zł. Osiągnięcie dodatniego wyniku 

finansowego w trudnym dla całej gospodarki okresie należy ocenić pozytywnie.  

Sprawozdanie opisowe jak i statystyczne sprawozdania budżetowe były  też przedmiotem 

badań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Organ nadzoru wydał pozytywną 

opinię o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta zwrócił się do Rady o udzielenie 

Zarządowi absolutorium, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego. 

 

b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2013 rok wraz z opinią 

biegłego rewidenta  jest załącznikiem nr 7 do protokołu.  

Opinie Komisji do sprawozdania :  

Rewizyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

 

c) Uchwała Nr 4100/III/63/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 

rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jest załącznikiem nr 8 do 

protokołu. 
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Uchwałę przedstawił Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski.   

 

d)  Informacja o stanie  mienia Powiatu Wodzisławskiego  jest załącznikiem nr 9 do  

      protokołu. 

Opinie Komisji do ww. informacji :  

Rewizyjnej – pozytywna,  

Budżetu  - pozytywna.  

 

e) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Wodzisławskiego absolutorium za  2013 rok jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

Wniosek został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                   

p. Jarosława Szczęsnego.  

 

f)   Uchwała Nr 4100/III/103/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem nr 11 do 

protokołu. 

Uchwałę przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady p. Dawid  Topol.  

 

g) W dyskusji głos zabrał p. Piotr Cybułka.  W swoim wystąpieniu powiedział: „ wynika 

tak, że wszyscy są tak idealni, że trzeba by było jakąś tutaj zwołać konferencję 

ogólnoświatową żeby przyszli, zobaczyli jak to w Radzie Powiatu Wodzisławskiego              

i Powiat Wodzisławski  fantastycznie pracuje.  Jest to poniekąd może i uzasadnione.” 

P. Jolanta Tomaszewska zwróciła uwagę, aby radny mówił w swoim imieniu i nie 

używał słowa „wszyscy”. Na powyższe p. Piotr Cybułka powiedział, że wycofuje 

zacytowane słowo i mówi w swoim imieniu. Dalej powiedział, że w rzeczywistości podjęcie 

uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium sprowadza się do przyjęcia bilansu, 

podsumowania „winien”, „ma”, czy księgi obrachunkowe  zgadzają się. Na początku 

funkcjonowania samorządów dużo mówiło się o zasadach rzetelności, celowości, 

gospodarności, ostatnio sprowadza się wszystko do głosowania nad zapisem księgowym.  

Dalej powiedział, że w roku ubiegłym wstrzymał się od głosu nad udzieleniem 

absolutorium Zarządowi za rok 2012, dlatego że od marca 2013 roku istnieje podejrzenie                               

o nienależnym pobraniu części subwencji oświatowej. Po roku wiadome jest, że część 

subwencji za rok 2011 została pobrana niesłusznie i podlega zwrotowi, stąd można 

domniemywać, że bilans może być wadliwy, gdyż nie uwzględnia kwoty podlegającej 

zwrotowi. Oświadczył, że dlatego zagłosuje przeciw udzieleniu Zarządowi absolutorium, 

chociaż i tak Zarząd go otrzyma, bo tak zapewne zadecyduje większość.  
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Innych głosów nie było.  

 

 

h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu                                                                                              

      Wodzisławskiego za  2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu  

      Wodzisławskiego  za 2013 rok jest załącznikiem nr 12 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 

Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  1 głos był przeciwny, głosów 

wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XLIV/430/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za  2013 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego  za 

2013 rok,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

i) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok  jest załącznikiem                 

nr 14 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zgłosił autopoprawkę polegająca na   

zmianie szyku zdania w następujący sposób: 

 „Udziela się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Powiatu za 2013 rok po zapoznaniu z : …”. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, Komisję 

Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  

 

Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych,  1 głos był przeciwny, głosów 

wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLIV/431/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala  stwierdził, że Rada Powiatu 

Wodzisławskiego  udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok. Następnie złożył                        

Zarządowi Powiatu gratulacje z tego tytułu oraz podziękowania za wykonanie budżetu.  

 

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła w imieniu własnym i wszystkich członków  

Zarządu podziękował Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 

2013 rok. Powiedział, że miniony czas nie był na pewno okresem łatwym, stąd też uważa, 

iż należy być dumnym z tego, że udało się zrealizować i zakończyć wiele istotnych 

przedsięwzięć jak również utrzymać prorozwojowy kurs. Dlatego też dziękuje  radnym za 

dotychczasową konstruktywną współpracę przy realizacji budżetu za rok ubiegły. 

Jednocześnie zaapelował o taką samą współpracę w następnych miesiącach kończącej się 

kadencji Rady. Powiedział, że  Powiat czeka jeszcze wiele wyzwań i konieczność podjęcie 

niełatwych decyzji, lecz jest przekonany że wspólne działania i jednomyślność w 

sprawach istotnych  dla dobra Powiatu są w stanie przezwyciężyć  wiele trudności.  

Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i efektywnego 

zrealizowania budżetu, Skarbnikowi, służbom finansowym, naczelnikom, kierownikom 

biur, kierownikom jednostek organizacyjnych dodając, że bez ich pracy nie można by 

było sprawnie realizować zadania, w tym budżet Powiatu. Podziękował również 

Dyrektorowi PPZOZ, która wraz z załogą osiągnęła w trudnym okresie dla służby zdrowia 

satysfakcjonujący wynik finansowy. Szczególne słowa uznania skierował do wszystkich 

osób, które poprzez swoje zaangażowanie  i upór podwyższyli budżet o środki zewnętrze.  

Powiedział, że jest  przekonany, że pracownicy poprzez swoją postawę i działania będą 

dalej wspierać Zarząd i Radę w ostatnich miesiącach kadencji w budowaniu dobrego 

wizerunku Powiatu.     

 

Następnie o godz. 14:40 Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala ogłosił 30 

minutowa przerwę, a po jej zakończeniu przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad.  
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Ad. 7  

a) Sprawozdanie finansowe Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                      

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 

obrotowy 2013 jest załącznikiem nr 16  do protokołu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                              

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2013, 

wraz   z uzasadnieniem jest  załącznikiem nr 17  do protokołu. 

  

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag  do projektu uchwały nie było 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                      

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XLIV/432/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                    

w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2013, została podjęta.  

Uchwała jest  załącznikiem nr 18 do protokołu. 

 

b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                            

i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wraz  z uzasadnieniem 

jest  załącznikiem nr 19  do protokołu  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisja Organizacyjna pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  
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Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                                  

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XLIV/433/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 

2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                        

w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  

Uchwała jest  załącznikiem nr 20 do protokołu. 

 

c) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/389/2014 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia  30 stycznia 2014 roku w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół  im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 

Szkolnej 1,  wraz  z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 21 do protokołu.   

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.  

                                

Uchwała Nr XLIV/434/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXIX/389/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                   

30 stycznia 2014 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół  im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,  została 

podjęta. Uchwała  jest załącznikiem nr 22 do protokołu. 
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d) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji                

z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wraz                                

z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 23 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisję Budżetu. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                                  

i wstrzymujących nie było.   

 
Uchwała Nr XLIV/435/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 24  do protokołu. 

  

e)  Projekt  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/75/2011 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie nadania statutu Domowi 

Pomocy Społecznej w Gorzycach, wraz  z uzasadnieniem jest załącznikiem                    

nr 25 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz 

Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 
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radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                                

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLIV/446/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VII/75/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 maja 2011 

roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach, 

została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

f) Projekt  uchwały w sprawie 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, łącznie z uzasadnieniem 

jest załącznikiem  nr 27  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska, Komisję Budżetu oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Głosów w dyskusji nie było.   

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XLIV/437/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 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,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

g) Projekt  uchwały w sprawie 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, łącznie z uzasadnieniem jest załącznikiem  nr 29 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 

Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

Głosów w dyskusji nie było.   

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLIV/438/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 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,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

h) Projekt  uchwały w sprawie poparcia apelu Gminy Mszana dotyczącego 

remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW - 933 stanowiącej dojazd do 

węzła Autostrady A-1 w Mszanie, wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem   

nr 31 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.   

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, 

głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XLIV/439/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poparcia 

apelu Gminy Mszana dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej 

DW - 933 stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A-1 w Mszanie,  została 

podjęta.   

Uchwała stanowi załącznik nr 32  do protokołu 

 

i) Projekt  uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego 

zarządzania drogą powiatową nr 5037S położoną w granicach administracyjnych 

Gminy Mszana w zakresie pełnienia funkcji inwestora opracowującego 

dokumentację pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego 

przebudowy ulicy Ranoszka w Jastrzębiu- Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej           

w Mszanie”, wraz   z uzasadnieniem  jest załącznikiem  nr 33 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag  do projektu uchwały nie było. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.   

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, 

głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLIV/440/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogą powiatową 

nr 5037S położoną w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie 

pełnienia funkcji inwestora opracowującego dokumentację pod nazwą: 

„Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ulicy Ranoszka 

w Jastrzębiu- Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszanie”,  została podjęta.   

Uchwała stanowi załącznik nr 34  do protokołu 

 

Ad. 8 

W odpowiedzi  na zapytanie p. Piotra Cybułki Przewodniczący Rady Powiatu                         

p. Eugeniusz Wala przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie Medalu Edukacji 

Narodowej dla Starosty Powiatu p. Tadeusza Skatuły. Tekst uzasadnienia stanowi 

załącznik nr 35  do protokołu.  
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Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła powiedział, że na zapytania zostaną udzielone 

odpowiedzi w statutowo określonym terminie, nie mniej jednak poinformował że na  

Powiecie, który w znacznej części dofinansowuje  działalność Ognisk Pracy Pozaszkolnej 

m.in. w Radlinie, spoczywa obowiązek kontroli wydatkowania przekazanych środków 

niezależnie od tego, kto kieruje daną jednostką.    

W sprawie zwrotu nienależnie pobranej części subwencji oświatowej za 2011 rok 

powiedział, że nie ma takiej decyzji, natomiast otrzymano 2 czerwca postanowienie 

Ministra Finansów, w którym wyznaczono na dzień 29 sierpnia 2014 r. dodatkowy termin 

załatwienia sprawy zwrotu przez Powiat Wodzisławski nienależnie uzyskanej części 

oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok. Uzasadniając wskazano, iż Minister Finansów  

prowadzi postępowanie w trakcie którego zaistniała konieczność uzyskania opinii 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. wyjaśnień Powiatu Wodzisławskiego z dnia                      

24 marca 2014 r. w sprawie danych o zawyżonej liczbie uczniów w ZPSWR. Uzyskanie 

stanowiska niezbędne jest do ustalenia stanu faktycznego sprawy, w związku z czym nie 

jest możliwe wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie do dnia 30 maja 2014 r.  

 

Ad. 9 

Wiceprzewodniczący Rady p. Roman Juzek – poinformował o swoim uczestnictwie    

w dniach 5-6 czerwca br.,w organizowanym przez Kolegium Medyczne Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie  XII Forum Psychiatrii Środowiskowej.   

Na spotkanie składało się z 6 sesji poświęconych m.in. seniorom chorującym psychicznie, 

roli samorządów w realizacji porozumienia na rzecz Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.  

W forum brali udział przedstawiciele ministerstw, Sejmu, Senatu i samorządów 

terytorialnych, a także gości z zagranicy.  

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala pogratulował radnemu                          

p. Danielowi Jakubczykowi wydania kolejnej publikacji „Szlakami zielonego Śląska”                    

tom III.  

Następnie przestawił pismo Marszałka Województwa Śląskiego o podjęciu przez Sejmik 

działań zmierzających do zachowania, ochrony i promocji różnorodności językowej                         

w województwie śląskim, wraz z podjętą uchwałą.  

Poinformował, że w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie podziału Powiatu 

Wodzisławskiego na okręgi wyborcze zostanie zwołana sesja Rady Powiatu na dzień 24 

lipca 2014 r. o godz. 15.00.  

Następnie przedstawił harmonogram posiedzeń komisji i sesji na miesiąc sierpień.  
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Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                               

w uroczystościach jest załącznikiem nr 36  do protokołu. 

 

Ad. 11 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu                             

p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 

15:30.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera  

 

          Przewodniczący Rady 

 

       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


