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BRZ.0002.7.2014 
 

Protokół nr XLV/14  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 24 lipca 2014 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 24 lipca 2014 roku o godz. 15.00. 
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 26 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 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 XLIV sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIV sesji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze oraz określenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  

b) poparcia stanowiska Gminy Kobiór dotyczącego podjęcia działań mających 
na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych                    
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9. Wnioski i oświadczenia radnych. 
10. Informacje bieżące.  
11. Zamknięcie obrad XLV 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 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr XLIV/14 z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 26 czerwca 2014 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od XLIV sesji, które stanowi załącznik nr 2 do 
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protokołu. Ponadto przedstawił także informację na temat przetargów                             
i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
Przedstawił także sprawozdanie z wizyty delegacji Powiatu Wodzisławskiego                   
w Powiecie Recklinghausen w dniach od 29.06.2014 roku do dnia 3.07.2014 
roku, które 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) 

� Projekt uchwały w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi 
wyborcze oraz określenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu, stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poprosił o naniesienie zmian                     
w załączniku do przedmiotowego projektu uchwały. W tabeli w pierwszej 
kolumnie powinien być zapis – Numer okręgu wyborczego, natomiast w drugiej 
kolumnie – Granice okręgu wyborczego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze oraz 
określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLV/441/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze oraz 
określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. 8 b) 

• Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Gminy Kobiór dotyczącego 
podjęcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków 
finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący 
załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie poparcia stanowiska Gminy Kobiór dotyczącego podjęcia 
działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
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wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego . W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLV/442/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie poparcia stanowiska Gminy Kobiór dotyczącego podjęcia 
działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 9 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 10 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                                
z następującymi pismami: 

− pismo Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego dotyczące równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Pismo 
przekazane zostanie do wnioskodawców uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego Nr XLI/419/2014, czyli Klubu Radnych PIS oraz do 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

− pismo Rady Dzielnicy Wodzisławia Śląskiego – Stare Miasto w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na 2015 rok na 
remont chodnika poniżej wiaduktu, remont wiaduktu, częściową wymianę 
nakładki asfaltowej, wypoziomowanie pokryw kanalizacji sanitarnej oraz 
kratek kanalizacji deszczowej. Pismo zostanie przesłane do wiadomości 
Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz do Zarządu Powiatu, 

− pismo (anonim) Pielęgniarek i Położnych Szpitala w Rydułtowach                            
i Wodzisławiu Śląskim, które zgodnie z przepisami pozostaje bez 
rozpatrzenia, 

− pismo z Kancelarii Senatu dotyczące jednomandatowych okręgów 
wyborczych. 

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 sierpniu 2014 roku, 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Poinformował także, iż wystąpił o medal brązowy „za zasługi dla obronności 
kraju”  dla Starosty Wodzisławskiego. 
Powiedział, iż zwrócili się do niego przewodniczący rad gminnych i miejskich – 
Pszowa, Wodzisławia Śląskiego i Mszany, iż niepokoje budzi droga DW 933. 
Dlatego na sesji w dniu 28 sierpnia 2014 roku zostanie omówiona kwestia drogi 
DW 933. 
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Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XLV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16.00.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
       Przewodniczący Rady 
 
         /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
        
             


