
 1

BRZ.0002.8.2014 
Protokół  nr XLVI/14 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 28 sierpnia 2014 r. 

 

  

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 28 sierpnia 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 sesji uczestniczyło 27 radnych.                                                                      

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał radnych, Posła 

na Sejm, przedstawicieli samorządu Województwa Śląskiego, samorządów  miast i gmin 

Powiatu Wodzisławskiego (zgodnie z lista obecności stanowiącą załącznik nr 2 do 

protokołu), kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pracowników 

Starostwa Powiatowego, a także przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu.  

 
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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu Wodzisławskiego: 

a) bezpieczeństwo drogowe na terenie Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem drogi 

kategorii wojewódzkiej 933,  

b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933                                

oraz stanowiska przedstawicieli samorządów w tej  sprawie,  

c) sprawozdanie z działalności za 2013 rok Komendanta Powiatowego Policji oraz 

informacja o stanie porządku   i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie, 

d) informacja Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego Powiatu, 

e) informacja Starosty Powiatu o stanie  zabezpieczenia przeciwpowodziowego                   

w Powiecie,  
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f) informacja Prokuratora Rejonowego o stanie  przestępczości  i jej zwalczaniu                   

w Powiecie. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLV sesji.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zmiany uchwały Nr LI/539/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 września 

2010 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które 

gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów                         

i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania,  

b) utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo                                

– Wychowawczych w Gorzyczkach,  

c) likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej, działającej w formie jednostki 

budżetowej pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Połomi”,  

d) zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 

2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego  w Wodzisławiu Śląskim,   

e) przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego,  

f) przyjęcia oświadczenia dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat za przejazd 

autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica państwa (Gorzyczki), 

g) 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,  

h) 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. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

9.   Wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Informacje bieżące.  

11. Zamknięcie obrad XLVI sesji.  

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.  
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Ad. 3  

a)  

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala  wprowadzając w temat zasadniczy sesji 

dotyczący bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Wodzisławskiego 

poinformował, iż w pierwszej kolejności podjęta zostanie sprawa stanu dróg kategorii 

wojewódzkiej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Następnie głos zabrała  Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska p. Krystyna Smuda. Powiedziała, że ze względu na realizację kluczowych 

zadań inwestycyjnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, Komisja Infrastruktury                      

i Ochrony Środowiska obecnej kadencji wielokrotnie zajmowała się sprawami m.in. 

budowy autostrady A-1, zbiornika Racibórz Dolny jak również stanu infrastruktury 

drogowej. Mając na uwadze  bezpieczeństwo użytkowników dróg nie tylko Komisja, ale 

również cała Rada Powiatu zainteresowana jest stanem nawierzchni dróg w Powiecie 

niezależnie od ich kategorii. Niepokojący jest stan dróg wojewódzkich jak również  

bezsilność wobec ich zarządcy, co jednak nie zniechęca samorządowców do 

podejmowania dalszych działań. Tymczasem wzrasta niezadowolenie mieszkańców, przez 

co istnieje zagrożenie blokadami dróg wojewódzkich, bowiem przyległe nieruchomości 

narażone są na wstrząsy, które uszkadzają budynki. W tym zakresie, na wniosek 

radnych, w dniu 23 maja 2013 roku Rada Powiatu przyjęła apel do Marszałka 

Województwa w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich na terenie Powiatu. W sierpniu 

tego samego roku Rada Powiatu podjęła uchwałę popierającą wspólne stanowisko 

merytorycznych komisji Powiatu Rybnickiego, Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana. 

W oświadczeniu domagano się nie tylko ukończenia prac na moście autostradowym                      

w Mszanie, a także przeprowadzenia przebudowy dróg wojewódzkich 933, 932, 955.                      

W czerwcu bieżącego roku Rada Powiatu poparła apel Gminy Mszana dot. remontu                    

i modernizacji drogi DW 933. W kwietniu 2013 roku Zarząd Powiatu zwracał się do 

Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przeprowadzenia remontów dróg 

wojewódzkich. Na prośbę radnych powiatowych, radni Sejmiku Województwa Śląskiego 

p. Anna Hetman p. Marian Jarosz  również poruszali ten problem.  Działania podejmowali  

Posłowie p. Izabela Kloc i p. Krzysztof Gadowski.  W odpowiedzi otrzymano niemal 

identyczną odpowiedź wskazującą, iż ze względu na znaczny koszt przebudowy                     

dróg oraz aktualną sytuację finansową samorządu Województwa Śląskiego, nie jest 

możliwe wskazanie realnego terminu podjęcia inwestycji.    

Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim 

którzy interpelowali w kwestii dróg na terenie Powiatu i wyraziła nadzieję, że przyjęcie na 

obecnej sesji wspólnego stanowiska przedstawicieli samorządów w sprawie pilnego 

przeprowadzenia remontu i przebudowy DW 733 przyniesie pożądany skutek i Marszałek 
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Województwa Śląskiego dołoży wszelkich starań w  wyasygnowaniu środków finansowych 

na ten cel.  

 

Z kolei głos zabrał Wiceprezydent Miasta Wodzisławiu Śląskiego p. Dariusz 

Szymczak. Powiedział, że obecność na sesji Rady Powiatu tak licznego grona 

przedstawicieli samorządów pokazuje jak ważną sprawą jest infrastruktura transportowa 

dla tej części województwa. Stan dróg kategorii wojewódzkiej na terenie Powiatu,  o 

których mowa w uchwale będącej przedmiotem obecnej sesji,  z punktu widzenia 

techniczo - użytkowego jest niezadawalający.  Zarówno Prezydent i Rada Miasta 

Wodzisławia Śląskiego,  jak również indywidualnie radni wielokrotnie w ostatnich latach 

zwracali się do Marszałka  i Sejmiku  w sprawie poprawy stanu dróg wojewódzkich na 

terenie Miasta. Dodać należy, że w obrębie Wodzisławia Śląskiego jest 15 km dróg tej 

kategorii.  

Autostrada skomunikowała miasta i gminy Powiatu Wodzisławskiego, Miasto Jastrzębie 

Zdrój z południem Europy, stworzyła nowe szanse gospodarcze dla tego terenu, stąd też 

istotne jest właściwe połączenie z autostradą. Jednym z tych celów jest budowa  

właściwej południowej obwodnicy Wodzisławia Śląskiego, skomunikowania południowych           

i zachodnich  gmin Powiatu poprzez realizację Drogi Głównej Południowej. W imieniu 

Prezydenta Miasta oraz gmin prowadzących przygotowanie tej inwestycji podziękował za 

zaangażowanie i współpracę. Podziękowania skierował również pod adresem Marszałka          

i Sejmiku Województwa, który przeznaczył środki na wykonanie dokumentacji przed 

realizacyjnej. Poinformował również, że  zgodnie z planem wniosek  o pozwolenie na 

budowę złożony będzie pod koniec roku 2015. Chodzi tu o odcinek 20 km od węzła 

autostrady do włączenia z drogą 935  Racibórz – Rybnik.  Droga ta zmieni strukturę 

komunikacyjną  na naszym terenie, będzie miała również znaczenie z punktu widzenia 

budżetu Województwa, gdyż zgodnie z ustawą po wybudowaniu DGP dotychczasowe 

drogi kategorii wojewódzkiej staną się drogami gminnymi. Stąd obawy gmin, drogi 

powinny być przekazane we właściwym  stanie techniczno – użytkowym.  DGP 

stanowiąca obwodnicę Wodzisławia została wpisana na listę projektów kluczowych 

województwa przewidziana jest do realizacji  ze środków  RPO  na lata 2014 – 2020. 

Dzięki temu jest realna szansa realizacji drogi w tym okresie.  Następnie powiedział, że   

w międzyczasie od podjęcia uchwały przez Radę Miasta Wodzisławia w sprawie 

przebudowy drogi 933, Zarząd Województwa przyjął uchwałę w której w tzw. mandacie 

negocjacyjnym przewidziana jest przebudowa ww. drogi na odcinku Wodzisław Śląski - 

Jastrzębie. Ocenił, że jest to kolejny krok ze strony Województwa, który urealnia podjęcie 

tego zadania. 

Na zakończenie swojego wystąpienia, w imieniu Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej 

zwrócił się o przyjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej Wodzisławia 
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Śląskiego dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933 oraz 

stanowiska przedstawicieli samorządów w tej  sprawie. Zastrzegł również, że w uchwale 

nie jest ujęty odcinek „pszowski” drogi 933, o remont którego również w terminie 

późniejszym podjęte zostaną starania.  

 

Burmistrz Miasta Pszowa p. Marek Hawel powiedział, że cieszy fakt, iż po raz 

pierwszy samorządy mają możliwość w tak szerokim gronie  omawiać sprawy dróg 

wojewódzkich w szczególności drogi 933 przecinającej Miasto Pszów. W kwestii stanu 

ww. drogi samorząd Pszowa otrzymuje pisma, w których Zarząd Województwa 

podzielając opinię, iż droga jest w złym stanie technicznym, nie ma podbudowy               

i odwodnienia wskazuje, iż problemem jest brak środków finansowych na 

przeprowadzenie przebudowy. Dalej Burmistrz powiedział, że w okresie  2006 – 2010 r 

na odcinku drogi  udało się wykonać naprawę kanalizacji deszczowej  w obrębie Pszowa 

za ponad 3 mln zł, co pozwala na swobodny przejazd drogą w czasie ulewnych deszczów. 

Ponadto wespół z Zarządem Dróg Wojewódzkich przy drodze 933 na terenie Pszowa 

wykonano chodnik na długości ponad 2 km. Niestety starania o poprawę nawierzchni 

drogi podejmowane od kilku lat nie przynoszą oczekiwanego skutku.  Wykonywanie  

drobnych nakładek nie skutkuje poprawą stanu technicznego drogi.      

Martwi więc fakt, że planowana jest przebudowa DW 733 na innych odcinkach, zaś 

odcinek na terenie Pszowa, chociaż jest ważnym ciągiem komunikacyjnym ze względu na 

połączenie z Wodzisławiem, Rydułtowami oraz w kierunku Raciborza, nie jest ujęty                     

w planach realizacyjnych.    

Na zakończenie zaapelował o wspólne poparcie starań w kierunku poprawy stanu 

technicznego dróg, szczególnie w aspekcie przejęcia z mocy przepisów dróg 

wojewódzkich po zakończeniu budowy DGP. Powyższe argumentował  faktem, iż zły stan 

techniczny przekazanych dróg, który ulegnie jeszcze pogorszeniu, spowoduje, że gminy 

nie będą w stanie udźwignąć ciężaru finansowego przeprowadzenia remontu i utrzymania 

drogi.  

 

Wójt Gminy Mszana p. Mirosław Szymanek – powiedział, że cieszy wspólna 

inicjatywa samorządów w kierunku poprawy stanu infrastruktury drogowej.  

Nawiązując do sprawy budowy autostrady  A-1  powiedział, że realizacja tej inwestycji  

spowodowała wiele problemów dla Gminy Mszana i jej mieszkańców, z którym kolejno 

trzeba było się uporać. Przy tej okazji podziękował władzom Powiatu za pomoc w 

rozwiazywaniu trudnych spraw. Również podziękował Posłowi p. Krzysztofowi 

Gadowskiemu za podejmowane działania w kierunku ukończenia realizacji inwestycji 

budowy autostrady. Powiedział, że obecnie nasz obszar jest skomunikowany z południem 

i północną części Europy, lecz oprócz zadowolenia z tego tytułu jest również wiele 
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problemów. Uciążliwości związane z budową autostrady były dla mieszkańców duże. Było 

to zagrożenia w swobodnym poruszaniu się po drogach. Wytyczone objazdy drogami 

gminnymi spowodowały ich liczne uszkodzenia. W wyniku uzgodnień z inwestorem 

sukcesywnie przeprowadzono remonty dróg, jednakże pozostała do naprawy droga 

kategorii wojewódzkiej, która wymaga nie tylko remontu lecz gruntownej przebudowy. 

Przez Gminę Mszana przebiegają dwie drogi kategorii wojewódzkiej lecz dzisiaj działania 

skupiają się wokół drogi stanowiącej dojazd do węzła autostrady na odcinku od Jastrzębia 

do Wodzisławia. Na części wspomnianej drogi przebiegającej przez Gminę Mszana brak 

jest chodnika, tymczasem jest to ciąg, którym poruszają się piesi w tym przede 

wszystkim dzieci udające się do szkoły. Ponadto ze względu na wysokie natężenie 

komunikacyjne mieszkańcy nie mogą włączyć się do ruchu ze swoich posesji.  Ocenił, iż 

problem jest trudny i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony ZDW. Podejmowane 

działania przez Gminę Mszana to rozmowy z Marszałkiem Województwa oraz wizyty                    

w terenie, co przemawiaj za tym, iż problem jest znany  samorządowi województwa. 

Cieszy fakt, że są już podejmowane ustalenia co do remontu drogi 933, jednakże termin 

określający realizację zadania nie zadawala, wręcz nie jest akceptowalny. Osobiście już 

wcześniej w ZDW podkreślał, iż ruch w rejonie węzła  autostradowego będzie wzmożony, 

droga 933 stanowić będzie dojazd do autostrady, zatem konieczne jest  poprawienie jej 

stanu technicznego.  

Następnie Wójt w poruszanym przez przedmówców temacie budowy DGP powiedział,  że 

Gmina Mszana jest zaangażowane w tym przedsięwzięciu mimo, że nie wpłynie na 

poprawę komunikacji drogowej w tej gminie. Priorytetem dla Gminy Mszana jest 

wspomniany remont DW 933 ze względu na stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa  

mieszkańców, w tym również  stanu technicznego przyległych budynków. Brak działań                  

w tym zakresie może spowodować blokady dróg.                                                                                    

Na zakończenie podziękował za podjęcie tematu przez samorządy, dodając że liczy na 

szybkie rozpoczęcie inwestycji na drodze 933.  

 

Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju p. Marian Janecki -  powiedział, że udział w 

sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  przedstawicieli Jastrzębia Zdroju jest podkreśleniem 

jak ważne jest zadanie przeprowadzenia remontu drogi 933. Odnosząc się do układu 

komunikacyjnego w naszym rejonie powiedział, że do końca października  odcinek DGP 

zostanie oddany i poprzez usilne starania podjęte w latach 90 tych,  jest zapowiedź 

kontynuacji zadania. Zakończenie prac na terenie Jastrzębia łączyć będzie się                            

z rozpoczęciem budowy odcinka od tego miasta do Pawłowic. Tymczasem istotną arterią 

komunikacyjna w tym obszarze jest odcinek drogi 933 od Jastrzębia do Wodzisławia. 

Powiedział, że samorządy rozumieją trudności realizacji zadania w sensie finansowym, 

lecz obrady sesji wyraźnie wskazują na priorytety w działaniu samorządów. Jastrzębie                
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- Zdrój będące  miastem na prawach powiatu, zawiaduje drogami kategorii wojewódzkiej, 

stąd  inny jest sposób finansowania. Tym niemniej zapewnił przedstawicieli samorządów 

Powiatu Wodzisławskiego i gmin o poparciu podejmowanych   

przez nich działań w kierunku poprawy stanu drogi łączącej Jastrzębie Zdrój                              

z Wodzisławiem Śląskim, tym bardziej że stanowi on również ważny ciąg komunikacyjny 

dla Miasta Jastrzębie Zdrój.   

 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego P. Marian Jarosz – powiedział, że                            

w związku z planowaniem budżetowym, w okresie ostatnich miesięcy obecnej kadencji 

samorządu  radni wojewódzcy będą wnioskować, aby droga 933 znalazła swoje 

odzwierciedlenie w planowanych inwestycjach. Powiedział również, że na terenie 

województwa jest 1230 km dróg kategorii wojewódzkiej, co skutkuje tym,  że środków 

finansowych jest mało w każdym rejonie. Jednakże podkreślić należy, że droga 933 jest 

trzecią z kolei drogą o największym natężeniu ruchu drogowego w województwie. Prawdą 

jest, że planowane jest wykonanie do 2020 roku Drogi Głównej Południowej i wyraził 

przekonanie, że Miasto Wodzisław jako jednostka prowadząca tę inwestycje wykorzysta 

w pełni środki unijne na jej wykonanie.  W tym zakresie podpisany będzie nowy kontrakt 

na realizację i wdrożenie środków europejskich w nowej perspektywie finansowej do 

2020 r. Jest to ponad 3,5 mld. euro na 7 letni okres czasu.  

 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego p. Janusz Wita w swojej wypowiedzi 

nawiązując do poruszonej wcześniej  konieczności realizacji inwestycji  drogowych na 

terenie Powiatu Wodzisław i problemów jakie są z nimi związane stwierdził, że sprawy te 

nie budzą żadnych wątpliwości. Jednocześnie zwrócił uwagę na  sprawę rekompensat za 

szkody powstałe w trakcie budowy autostrady A-1. Zacytował treść odpowiedzi na 

interpelację skierowaną do Zarządu Województwa, którą udzieliła GDDKiA   w kwestii 

szkód związanych z budową autostrady, z której wynika, że „… budowa autostrady A-1 

nie przyczyniła się do degradacji  odcinka drogi wojewódzkiej 932 ….…, lecz nie 

dostosowana konstrukcja drogi” . Powiedział, że taka odpowiedź jest nie do przyjęcia, 

stąd apel do Parlamentarzystów i prośba,  aby w tym kontekście zwracać uwagę na to, że  

realizowane zadania centralne służą wszystkim, lecz konsekwencje ich realizacji dotykają 

niektórych, zatem winne funkcjonować skuteczne sposoby rekompensat powstałych 

szkód. Przytoczył przykład drogi w Świerklanach, wobec której kwestionowano powstanie 

szkód powstałych w trakcie budowy autostrady z tytułu nadmiernego obciążenia.      

 

P. Ryszard Rzepecki – Zarząd Dróg Wojewódzkich  powiedział, że zadanie 

przebudowy drogi 933 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego umieszczone 

zostało w  Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Droga  przewidziana 
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jest do kompletnej, całkowitej, generalnej przebudowy na odcinku od skrzyżowania                   

z drogą krajową 78 na odległości 25-26 km w kierunku na Pszczynę do skrzyżowania                   

z drogą 935.  Z punktu widzenia województwa plan ten stanowi logiczny ciąg 

transportowy. Powiedział również, że zrozumiałe jest stanowisko Gminy Mszana i Miasta 

Pszowa.  Nawiązując do informacji  poprzednich mówców  powiedział, że dróg 

wojewódzkich jest 1230 km, z czego 43 km na terenie Powiatu Wodzisławskiego,  znany 

jest  również ich stan nawierzchni.  Projektowanie  w kwestii przebudowy drogi 933 

przewidziane jest  w latach 2016-2017. Koszt projektu oszacowany został na kwotę 3 

mln zł, realizacja zadania zaplanowana jest na okres  po zakończeniu projektowania 

dokumentacji  to jest w latach 2018-2019,ewentualnie 2020 r. Koszt przebudowy 

oszacowany jest na kwotę 142 mln zł.  

 

 

Poseł na Sejm p. Krzysztof Gadowski -  pogratulował inicjatorom debaty odbywającej 

się w ramach sesji Rady Powiatu  w kwestii stanu dróg wojewódzkich. Przypomniał, że 

zamysł realizacji budowy Autostrady A-1 zrodził się również na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego poprzez powołanie przez samorządy Komitetu Sterującego, na czele 

którego stanął śp. Antoni Motyczka, późniejszy Senator. Ostatecznie do końca bieżącego 

roku jej budowa zostanie zakończona, co jest wielkim sukcesem samorządów tego 

rejonu. Również budowa Drogi Głównej Południowej poprzedzona  działaniami 

podejmowanymi przez samorządy jest ich sukcesem wypracowanym na zasadzie 

twórczej dyskusji w kwestii skutecznego poprowadzenia inwestycji i wzajemnego 

wspierania działań. Efektem jest odcinek drogi na terenie Jastrzębia, na którym prace 

zakończone zostaną we wrześniu.  Z kolei na realizacje odcinka przebiegającego przez 

Pawłowice środki  zostały zaplanowane, zatem rozpoczęte zostaną prace.   

Następnie podkreślił, że działania samorządów w sprawie podejmowania ważnych 

inicjatyw są nieodzowne, aby mogły zakończyć się sukcesem. Przykładem była budowa 

autostrady związana z wieloma problemami  z jakimi borykały się gminy. Efektem działań 

samorządów  było uzyskanie środków na remonty dróg lokalnych zniszczonych                   

w trakcie budowy. Informacje o konieczności przebudowy drogi 933 padały już w roku 

2013 w odpowiedziach na interpelacje radnej Sejmiku p. A. Hetman. Umieszczenie 

zdania w nowej perspektywie programowej jest konsekwencją sumienności, upominania 

się, wspólnego działania samorządów  i z tego miejsca pogratulował wszystkim, którzy 

podejmowali działania w tym zakresie. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. J. Wity 

powiedział, że to ZDW powinien negocjować z GDDKiA  w sprawie naprawienia szkód na 

drogach wojewódzkich, które wyrządzone zostały w trakcie budowy autostrady. W tym 

zakresie otrzymał odpowiedź na pytanie skierowane do Ministra Infrastruktury, który 

zapewniał o rekompensacie za szkody  poprzez skierowania  środków na remonty dróg.   
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Na zakończenie życzył Radzie Powiatu owocnych obrad.  

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala odczytał pismo Dyrektora Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.  

 

W dalszej części dyskusji głos zabrał Radny Miasta Wodzisławia Śląskiego                          

p. Eugeniusz Chłapek.   

Powiedział, że wszystkim wiadome jest, iż stan dróg wojewódzkich na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego jest tragiczny. Poinformował, że Rady Dzielnic Kokoszyce,  Jedłownik 

Osiedle, Zawada, Stare Miasto Wodzisław i Wilchwy wspólnie z Radą Miejską  

występowały do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Marszałka Województwa Śląskiego                     

w sprawie polepszenia stanu dróg wojewódzkich 933 i 936 na terenie Miasta poprzez 

przeprowadzenie ich kapitalnych remontów.  Nawiązując do bieżących informacji, iż  

droga 933 od drogi krajowej 78  w kierunku Jastrzębia  będzie remontowana, jak również 

wypowiedzi Burmistrza Pszowa w sprawie konieczności wyremontowania ulicy Pszowskiej  

powiedział, iż  natężenie ruchu na drugim z wymienionych odcinków to 15 tys.  

samochodów na dobę. Zły stan drogi powoduje drgania przez co następują pęknięcia 

ścian w przyległych budynkach. Również zagrożeniem jest hałas mający negatywny 

wpływ na zdrowie mieszkańców. Powyższe wpłynęło na podjęcie działań w tej sprawie 

poprzez wystąpienie do ówczesnych Marszałków Województwa Śląskiego p. B. 

Smigielskiego, p. A. Matusiewicza jak i obecnego Marszałka p. M. Sekuły. Osobiście 

wystosował pismo do Przewodniczącego Sejmiku p. A. Gościniaka. 

Wyniki oceny stanu dróg wykonywane co 5 lat ,zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

wskazują, że droga 933 na odcinku Pszowa w 80% jest zakwalifikowana do 5 klasy 

oznaczającej stan techniczny jako krytyczny, w 20 % do klasy 4 oznaczającej stan zły.                   

Z kolei droga 936 ul. Młodzieżowa w 30 % zakwalifikowana została do klasy 5 oraz 70% 

do klasy 3 jako stan wymagający. Powyższe skomentował, iż zdaniem mieszkańców                    

i użytkowników drogi 936 dane oceny są nieadekwatne do stanu nawierzchni,  70% 

nawierzchni winne być w klasie 5, a 30 % w klasie 4.  

Posiłkując się mapką przedstawiająca przebieg drogi 933 od Rzuchowa do Jastrzębia 

powiedział, iż na większości drogi jej stan jest krytyczny, fragmentarycznie  stan zły.  

W związku z powyższym przebudowy wymaga nie tylko odcinek od drogi krajowej 78 do 

Jastrzębia, lecz istnieje taka konieczność na całej jej trasie.  W kwietniu  2013 r odbyło 

się spotkanie Członka Zarządu Województwa Śląskiego p. S. Dąbrowy z Prezydentem 

Miasta i Radnymi Miasta (p. J. Zemło, p. E. Chłapek), podczas którego złożono petycję.              

W odpowiedzi otrzymano informacje, iż ze względu na brak środków finansowych zadanie 

nie może być realizowane.  W roku 2013 r. tym tematem zajmowała się Komisja 

Gospodarki Komunalnej i Łączności Rady Miejskiej,  a do udziału w posiedzeniu 
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zaproszeni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz ZDW, jednakże nikt                      

z zaproszonych gości nie wziął udziału w obradach Obecni byli Radni Powiatu 

Wodzisławskiego i przedstawiciele Powiatowe Zarządu Dróg.  

Następnie zacytował przepisy Statutu ZDW mówiące, iż do zadań ZDW należy                             

w szczególności opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, 

remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, jak również 

pełnienie funkcji inwestora. Na tej podstawie zapytał, czy w Zarządzie Dróg                                 

Wojewódzkich opracowując projekty planu finansowania budowy i przebudowy 

uwzględniono drogi na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Kolejne pytanie dotyczyło ilości 

przeprowadzonych remontów, budowy dróg na terenie Powiatu w okresie ostatnich 10 

lat.  Powiedział również, że w lipcu 2013 roku cała droga 933 była ujęta w RPO na lata 

2014 -2020. W styczniu nastąpiła zmiana i wskazano tylko na odcinek od Jastrzębia do 

drogi krajowej 78.  

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto p. Alojzy Szymiczek  powiedział, że 

Rada Dzielnicy jest zaniepokojona stanem rzeczy skupiającej się wokół drogi 

wojewódzkiej, a mieszkańcy bez przerwy pytają o termin, w jakim nastąpi polepszenie 

stanu drogi. Członkowie Rady Dzielnicy uczestniczyli w spotkaniu organizowanym 

wspólnie  komisją Rady Miejskiej. Osobiście jako Przewodniczący Rady Dzielnicy 

rozmawiał z Członkiem Zarządu p. S. Dąbrową. W odpowiedzi na zapytania  podano 

informacje na temat prowadzonych ekspertyz. 

Na pismo z dnia 25 lipca br.  skierowane do Marszałka Województwa Śląskiego uzyskał 

informacje, iż  zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr  933” ujęte zostało jako 

jedna z propozycji projektów kluczowych planowanych do realizacji ze środków RPO WSL 

2014–2020  poziom regionalny w mandacie negocjacyjnym województwa śląskiego z dnia 

17 grudnia 2013 r. i obejmuje swoim zakresem odcinek od skrzyżowania z drogą krajową 

nr 78 w mieście Wodzisław Śląski do budowanej obecnie obwodnicy miasta Jastrzębie-

Zdrój. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przeprowadził analizę stanu własności 

pasa drogowego i planuje w 2015 r. uruchomienie procedury przetargowej na 

dokumentację projektową. W ramach przedmiotowego zadania planowana jest 

przebudowa jezdni (wraz układem warstw konstrukcyjnych), poboczy systemu 

odwodnienia (kanalizacja deszczowa – rowy), budowa oraz remont chodników wraz                       

z zatokami autobusowymi. Realizację planuje się na lata 2018-2020. Jednocześnie 

poinformowano, iż kopia apelu skierowanego do Marszałka Województwa Śląskiego, 

przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Miasta Wodzisławia Śląskiego w dniu 25 czerwca 2014 

r. dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Jastrzębskiej                        

w Wodzisławiu Śląskim oraz ul. Wodzisławskiej w Mszanie, stanowiącej dojazd do węzła 



 11

Autostrady A1, została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz 

Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

Pismo podpisała Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu. 

 

Innych głosów nie było.  

 

b) Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933                                

oraz stanowiska przedstawicieli samorządów w tej sprawie wraz                       

z uzasadnieniem jest  załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że w załączniku do 

projektu uchwały zamieszczone zostaną nazwiska osób pełniących funkcje                              

w organach stanowiących oraz wykonawczych  poszczególnych samorządach, obecni na 

sesji.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 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 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                                

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLVI/443/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poparcia 

apelu Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego dotyczącego remontu i przebudowy 

drogi wojewódzkiej DW 933 oraz stanowiska przedstawicieli samorządów w tej  

sprawie została podjęta.  

 

Uchwała jest  załącznikiem nr  5 do protokołu 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował gościom  za udział                   

w tej części sesji, jednocześnie zapraszając do udziału w dalszych obradach, po czym                  

o godz. 14:40 ogłosił 5 minutową przerwę  
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c) Materiały w zakresie sprawozdania z działalności za 2013 rok Komendanta 

Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku  i bezpieczeństwa publicznego 

w Powiecie są załącznikiem nr 6 do protokołu.  

 

Opinia Komisji Organizacyjnej – pozytywna.  

 

W punkcie tym głos zabrał Komendant Powiatowy Policji p. Krzysztof Justyński, 

który na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił  dane dotyczące  działalności 

KPP. Powiedział, że w roku 2013 Komenda wszczęła 3470 postępowań w sprawach                       

o przestępstwa. Liczba jest porównywalna do ilości postępowań w roku poprzednim. 

Wykrywalność sprawców wyniosła 71,6 % i w porównaniu do roku 2012 odnotowano 

wzrost o 2,1%.    

Przestępstw kryminalnych było 2413, wykrycie sprawców wynosiło 62,5 %, również 

odnotowano wzrost.   

W grupie przestępstw  szczególnie dotykających mieszkańców ( rozboje, bójki, pobicia, 

kradzieże, uszkodzenia ciała, kradzież, zniszczenie  mienia) odnotowano w roku 2013  

spadek liczby zdarzeń ( 1320)  w stosunku do  roku 2012 ( 1368). Wykrywalność 

sprawców  wyniosła 41,3%.  

Czynów karalnych zanotowano 118,  w roku poprzednim było ich więcej  - 398.  

Przestępstw narkotykowych ujawniono  w 2013 roku 336,  dla porównania w roku 2012 – 

309 

W zakresie przestępczości gospodarczej  wszczęto 298 postępowań, w 2012 roku było ich 

261. W toku postepowań ustalono, iż doszło do 469 przestępstw i było ich więcej aniżeli 

roku poprzednim, w którym stwierdzono ich 289.  

W roku 2013  Policja zatrzymała 568 osób na tzw. gorącym uczynku, w roku poprzednim 

496. W drodze postępowania mandatowego zakończono  5950 wykroczeń i było ich więcej 

aniżeli w roku poprzednim ( 4686).   

Całość przestępstw ujawnionych przez policjantów to 9580  w roku 2013  i 7812 w roku 

2012. Wzrost związany jest z większą aktywnością Policji. W roku 2013 doszło na terenie 

Powiatu do 126 wypadków drogowych oraz 1169 kolizji. Zatrzymano 532 nietrzeźwych 

kierowców, dla porównania w roku poprzednim 433. W ruchu drogowym  ujawniono 7842 

wykroczeń. 

Następnie Komendant omówił sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Komendy 

Powiatowej Policji.  Powiedział, że w Policji na terenie Powiatu jest 281 etatów policyjnych 

z czego  168 etatów obsługujących KPP,  w Komisariacie w Gorzycach  jest 31 etatów,                      

w Pszowie – 26, Radlinie -  27, w Rydułtowach 29 oraz  22 etaty korpusu służby cywilnej. 
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W roku ubiegłym odeszło ze służby 18 funkcjonariuszy, przyjęto 13 policjantów.  Awanse 

na wyższe stopnie policyjne otrzymało 122  policjantów.  

W roku 2013  czynności podejmowane przez Komendę Policji miały na celu ograniczenie 

ilości przestępstw, jak również w kierunku wzrostu wykrywalności sprawców tych czynów. 

Stwierdzić należy, że systematycznie udaje się poprawiać efektywność podejmowanych 

działań w zakresie przestępstw gospodarczych, narkotykowych czy też czynów karalnych 

nieletnich. Jest to efekt realizacji założeń usprawniania działań  w poszczególnych 

obszarach, które są zbieżne z oczekiwaniami społeczeństwa i samorządów. Podkreślić 

należy, iż policjanci bezwzględnie egzekwują naruszenie prawa i porządku. Na podstawie 

liczby zdarzeń w ruchu drogowym za I półrocze br.  należy podkreślić, że  zmodyfikowanie 

Wydziału Ruchu Drogowego poprzez zwiększenie liczby policjantów pracujących na drodze  

przynosi już oczekiwane efekty. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przedstawił pismo Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, w którym Starosta informuje o pozytywnej ocenie pracy Policji 

i Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Pismo jest 

załącznikiem nr 7 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował Radę 

Powiatu o skierowaniu informacji o tematyce sesji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego  

do p. Eugeniusza Dobrzańskiego, w nawiązaniu do jego korespondencji do Rady Powiatu                 

w kwestii dewastacji karetki pogotowia, jak również jego prośby o umożliwienie udziału                 

w sesji poświęconej bezpieczeństwu publicznemu. W tej sprawie wpłynęło również pismo 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które jest  załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

 

d) informacja Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego Powiatu, jest załącznikiem nr 9  do protokołu.  

Opinie Komisji  Organizacyjnej oraz Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pozytywne.  

Posiłkując się prezentacją multimedialną Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej - p. Marek Misiura powiedział między innymi, że  2013 rok, w porównaniu do 

roku poprzedniego był spokojny. Mimo że zanotowano ponad 1000 interwencji, to                            

w porównaniu do poprzednich lat, było ich znacznie mniej i tak w porównaniu do 2012 r. 

– o 566 zdarzeń, natomiast 907 mniej niż w rekordowym 2010 roku. W pierwszym 

półroczu bieżącego roku zdarzeń jest mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku                    

– ale są to ilości. Liczby odbiegają od  „rekordowych”,  mających miejsce w 2010 roku                  

i w 2012 roku. W rozbiciu na gminy stwierdzić należy, że  najwięcej zdarzeń  było na 

terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, również znaczna ilość na terenie miasta Rydułtowy                            
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i w gminie Gorzyce, natomiast najmniej w gminach Marklowice, Mszana, Godów.                     

W podobny sposób przedstawia się sytuacja za I półrocze br. 

 

W powstałych zdarzeniach w rozbiciu na miesiące stwierdzić należy,  że najwięcej 

odnotowano ich w miesiącach marzec, kwiecień  i sa to pożary, wypalania traw, 

nieużytków rolnych.  Wiosną bieżącego roku zdarzeń było ponad 200 – lecz należy 

podkreślić, że były lata, kiedy powstało nawet 500 pożarów traw. Ilość interwencji 

jednostek ochrony przeciwpożarowe była rekordowa 2010 rok, gdzie Straż wyjeżdżała 

prawie 5,5 razy w ciągu doby, natomiast w roku ubiegłym niewiele ponad 2,5. Najwięcej 

interwencji na 1000 mieszkańców  było w 2010 roku  ponad 12 za wyjątkiem gminy 

Lubomia gdzie miało miejsce  48 zdarzeń na 1000 mieszkańców, co było związane z  

działaniami powodziowymi.  W  roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 6,6 zdarzeń na 

terenie Powiatu.  Poza pożarami wśród najczęstszych miejscowych zdarzeń odnotowane 

są silne wiatry, huragany, gwałtowne opady deszczu corocznie się powtarzają. Kolejna 

grupa zdarzeń to niebezpieczne zachowania owadów oraz nie zachowanie bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym  (wypadki, stłuczki, wycieki paliwa).Dalej Komendant powiedział, że 

PPSP uczestniczy w działaniach przy udziale lotniczego pogotowia ratunkowego poprzez 

zabezpieczenie lądowanie śmigłowca ratunkowego. W roku ubiegłym było 13 przypadków 

udzielania tego rodzaju pomocy.  Strażacy PPSP mają uprawnienia w tym zakresie, 

natomiast planuje się również przeszkolić strażaków OSP. Następnie Komendant 

stwierdził, że po oddaniu do użytku autostrady A-1 ilość wypadków na terenie Powiatu 

wprawdzie nie jest duża, jednak zaznaczyć należy wzrost. Na pasie autostrady od granicy 

czeskiej w kierunku Gliwic działania prowadzone są wspólnie z strażakami Republiki 

Czeskiej i w tym zakresie obowiązujące jest stosowne porozumienie.  

Następnie Komendant objaśniał  slajdy przedstawiające sprzęt będący w dyspozycji PPSP.  

Na zakończenie podziękował Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu za przekazane 

środki finansowe na  zakup sprzętu ratującego mienie i życie mieszkańców Powiatu 

Wodzisławskiego.  

Głosów w dyskusji nie było.  

e) informacja Starosty Powiatu o stanie  zabezpieczenia przeciwpowodziowego                   

w Powiecie jest załącznikiem nr 10  do protokołu.  

Opinie Komisji  Organizacyjnej oraz Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pozytywne.  

Głosów w dyskusji nie było.  
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f) informacja Prokuratora Rejonowego o stanie  przestępczości  i jej zwalczaniu         

w Powiecie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  przedstawił pismo Prokuratora 

Rejonowego, w którym powiadomił o swojej nieobecności na sesji  oraz poinformował iż 

stan  przestępczości i jej zwalczanie w Powiecie przedstawi Komendant Powiatowy.  

Ww. jest załącznikiem nr 11 do protokołu.  

 
Komendant Powiatowy Policji p. Krzysztof Justyński powiedział, że statystyki 

prowadzone przez Prokuraturę są tożsame z danymi prezentowanymi przez Policję.  Są 

jednak sprawy, które ze względu na swoją specyfikę wpływają na rozbieżność danych ze 

względu na ich zgłoszenie  bezpośrednio do Prokuratury. Postępowanie w sprawach dzielą 

się na dochodzenia prowadzone przez Policję i śledztwa prowadzone przez Prokuraturę,                           

a w części powierzane Policji. W 2013 roku łącznie zakończono 3639 postępowań, śledztw 

powierzonych w całości Policji przez Prokuraturę było 255. Dla porównania zrealizowano 

w tym czasie 2598 dochodzeń. Bardzo ważnym elementem jest współpraca organów                     

i szybkość prowadzonych postępowań wspólnie z Prokuraturą bez późniejszego przewodu 

sądowego, czyli sytuacji w której następuje dobrowolne poddanie się karze. W 2013 roku 

wszczęto 3470 postępowań w sprawach o przestępstwa, zakończono 843, co daje                    

60%- owy wskaźnik ich wykrywalności. W ramach działań podejmowanych wspólnie 

przez obydwa organy wnioskowano  zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 25 osób 

w 2012 roku,  zaś w 2013 roku środek zapobiegawczy zastosowano wobec 46 osób. 

Wzrost ten podyktowany jest większą ilością spraw wykrytych i  przesłanek do złożenia 

takich wniosków. W skali Powiatu najwięcej spraw dotyczy prowadzenia pojazdów przez 

nietrzeźwych kierowców, drugą grupę stanowi prowadzenie spraw przygotowawczych 

wobec przestępstw przemocy w rodzinie oraz alimentacji. Komendant ocenił, że nie ma 

na terenie Powiatu trendów,  które ze względu na rodzaj prowadzonych postępowań były 

mocno niepokojące. Występujące zjawiska są w miarę szybko diagnozowane, wykrywane 

i eliminowane. Współpraca z Prokuraturą wpływa również na efekty poszukiwań. Patrząc 

na wyniki  należy ocenić działania pozytywnie. Skuteczność poszukiwań jest bardzo duża, 

co przekłada się na ograniczenie przestępstw, które hipotecznie osoby te mogłyby 

popełnić. Dodał również, że przeprowadzane są wspólne narady w ramach okręgu 

gliwickiego, wyniki działania Prokuratury w Wodzisławiu oceniane są wysoko.   

W dyskusji p. Eugeniusz Dobrzański poruszając sprawę bezpieczeństwa publicznego                  

w odczuciu mieszkańców miasta, zwrócił uwagę na zachowania młodzieży. Dochodząc 
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źródeł ich nieodpowiedniego postępowania stwierdził,  że sięgają one lat 90 – tych.  Brak  

jest działań w zakresie zapewnienia młodzieży odpowiedniego miejsca,  które miałyby 

wpływ na kształtowanie ich właściwych postaw.  Stwierdził, że można mieć odczucie, iż 

młodzież wychowuje ulica. Pytając o świetlice, organizacje które skupiałyby młodzież 

stwierdził, iż należy powołać ZMP, ZMW, LZS, harcerstwo – organizacje, które muszą 

prężnie działać.  Zwrócił uwagę na brak działań ze strony nauczycieli.  Wyraził obawy, że 

eskalacja zachowań może przełożyć się na to, że nie będzie można przejść spokojnie 

ulicami. Malowane i niszczone są bloki, natomiast Policja przedstawia efekty swojej 

pracy, wobec których  mieszkańcy maja inne odczucia.  Wprawdzie do Policji zgłaszane 

są przestępstwa, tymczasem w odpowiedzi otrzymywane są informacje o braku 

ujawnienia  sprawców zdarzeń. Na zakończenie powiedział, że dopóki nie zaczną działać 

organizacje  może okazać się, że za kilkanaście  lat  będziemy mieć społeczeństwo po 

wyrokach.  Zapytał, czy tędy jest droga do dalszego życia.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala na podstawie wystąpień,  opinii 

Komisji  stwierdził, że Rada Powiatu pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa publicznego 

na terenie Powiatu Wodzisławskiego i na tej podstawie przygotowany zostanie  projekt 

uchwały w sprawie oceny stanu  bezpieczeństwa powodziowego i zabezpieczeń                                    

p. powodziowych na tym terenie.  

Komendant Powiatowy Policji p. Krzysztof Justyński podziękował Staroście                        

i pracownikom Starostwa za udział i aktywność w prezentacji Powiatu na uroczystościach 

Święta Policji. Podziękował również Zarządowi i Radzie Powiatu za pomoc finansową                     

w formie zakupu radiowozu.   

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Powiatu 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 XLV/14 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                    

24 lipca 2014 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 
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Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił informację  o przeprowadzonych                

i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, która jest 

załącznikiem nr 13 do protokołu.  

 

Ad. 6  

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja.  

 

P. Piotr Cybułka  w swoim wystąpieniu nawiązując do treści artykułu zamieszczonego               

w Nowinach Wodzisławskich pt. „Szpital musi oddać pracownikom 700 tys. zł.” za źle 

naliczone nadgodziny powiedział, że w Polsce najcenniejszym towarem jest praca. Nawet 

w sytuacji gdy prawa pracownicze są łamane z obawy przed jej utratą pracownicy nie 

dochodzą swoich praw, piszą anonimy. Anonim, który wpłynął do Rady Powiatu nie 

podlega rozpatrzeniu, jednakże w swoim przedmiocie dotyczył jednostki powiatowej, stąd 

jako radny uważa, iż winien być poinformowany o zaistniałej sprawie w terminie 

poprzedzającym ukazanie się artykułu prasowego. Dalej powiedział, że zwrócił się do 

Dyrektora PPZOZ   o udostępnienie sprawozdania F-01, z którego wynika, że zadłużenie 

zakładu za I półrocze przekracza 4,5 mln. zł. i chodzi tu o zobowiązania krótkoterminowe.                       

Z powyższego można wnioskować, że zadłużenie do końca roku będzie wynosić prawie 10 

mln. zł.   Na tej podstawie stwierdził, że poręczenie pożyczki  było tylko „ratunkiem” na                  

1 rok, zapytał Dyrektora PPZOZ oraz Zarząd Powiatu o zamierzenia na dalszy okres 

czasu. 

Kolejne pytanie dotyczyło terminu, w którym radni otrzymają rzetelne informacje o 

stanie finansowym PPZOZ i jakie Zarząd widzi możliwości rozwiązania wszystkich 

problemów  zakładu.   

W otrzymamy sprawozdaniu (F-01) uwidocznione są wszystkie zobowiązania wobec 

pracowników wynoszące  ponad 2 mln. zł. i na tej podstawie zwrócił się o dokonanie 

analizy i omówienia tego sprawozdania.   

 

W kwestii  terminu uzyskania informacji o anonimie, jaki wpłynął do Rady Powiatu 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala przypomniał,  że na sesji lipcowej radni 

zostali poinformowani o wpłynięciu anonimu, którego treść odczytał.  

 

W tej samej sprawie radny p. Piotr Cybułka powiedział, że niezaprzeczalnym faktem 

jest przedstawienie treści anonimu,  lecz jego przedmiot jest wynikiem zdarzenia jakie 

miało miejsce w PPZOZ, o którym Rada powinna dowiedzieć się nie z anonimu jak 

również prasy.   
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Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala odpowiedział, że sprawa ujęta w anonimie  

dotyczy stosunków pracowniczych i nie wypłacenia wynagrodzeń za godziny nadliczbowe 

o czym Rada została poinformowana, natomiast w artykule zawarte są informacje,                            

iż sprawa była omawiana z pracownikami już na początku roku. Poinformował, że                            

w stosownym punkcie zostanie udzielona odpowiedź na zapytanie Radnego p. P. Cybułki.  

 

Ad. 7 

a) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/539/2010 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia 

oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na 

wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu                      

i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, 

łącznie z uzasadnieniem jest załącznikiem   nr 14 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLVI/444/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr LI/539/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 września 

2010 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które 

gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów                  

i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania,  została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  
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b) Projekt  uchwały w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gorzyczkach, łącznie                        

z uzasadnieniem jest załącznikiem   nr 16 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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLVI/445/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych w Gorzyczkach, została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 17 do protokołu.  

 

c) Projekt  uchwały w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej, 

działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi”, łącznie                        

z uzasadnieniem jest załącznikiem   nr 18 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 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XLVI/446/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej, działającej w formie jednostki 

budżetowej pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Połomi”, została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 19 do protokołu.  

 

d) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Wodzisławiu Śląskim,  

łącznie z uzasadnieniem jest załącznikiem   nr 20 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

Autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały zgłosiła Sekretarz Powiatu                         

p. Grażyna Durczok  

Zmiany dotyczyły § 1 ust 4 ppkt 1) i 2)  poprzez zastąpienie  „komisji stałych”  zapisem 

„komisji Rady”, 

 

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 XLVI/448/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 

2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego  w Wodzisławiu Śląskim,  została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 21 do protokołu.  

 

e) Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego, łącznie                        

z uzasadnieniem jest załącznikiem  nr 22 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji  Organizacyjnej.   
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  

 

Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami 

Powiatu Wodzisławskiego w  przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w  sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego oraz  

stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dotyczące konsultacji przeprowadzonych                       

z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego w  przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w  sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego jest 

załącznikiem   nr 23 do protokołu.  

 

Sprawozdanie Starosty Wodzisławskiego z przeprowadzonych konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Wodzisławskiego oraz stanowisko Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z przeprowadzonych 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 

oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                      

w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia 

Statutu Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem nr 24 do protokołu.  

 

 
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 XLVI/450/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 25 do protokołu.  

 

f) Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego planowanego 

wprowadzenia opłat za przejazd autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice)                     

– granica państwa (Gorzyczki), łącznie  z uzasadnieniem jest załącznikiem                       

nr 26 do protokołu.  

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 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 XLVI/449/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przyjęcia oświadczenia dotyczącego planowanego wprowadzenia opłat 

za przejazd autostradą A-1 na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica państwa 

(Gorzyczki), została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 27 do protokołu.  

 

  
g) 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 28 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję  

Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska 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.  
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Uchwała Nr XLVI/450/2014 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 29 do protokołu. 

 

h) 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, wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 30  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję  

Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska 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 XLVI/451/2014 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.  

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. 8  

Starosta Powiatu p. Tadeusz  Skatuła  nawiązując do  na zapytanie Radnego p. Piotra 

Cybułki  w kwestii sytuacji finansowej PPZOZ i stanowiska Zarządu Powiatu w tej sprawie 

powiedział, że w dniu 20 sierpnia br. Zarząd Powiatu zapoznał się z programem działań 

zmierzających do poprawy sytuacji finansowej PPZOZ. Po wysłuchaniu propozycji                       

i wniesieniu uwag zobowiązał Dyrektora do przedstawienia konkretnych działań 

restrukturyzacyjnych w terminie do 10 września br. Na kolejnej sesji, której tematem 

będzie funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej, będzie możliwość przedstawienia   
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ww. programu i udzielenia odpowiedzi na szczegółowe pytania. Kończąc poinformował, że   

odpowiedzi na zapytanie radnego p. P. Cybułki  w kwestii wypłaty wynagrodzeń  

pracowniczych udzieli Dyrektor PPZOZ.   

 

Dyrektor PPZOZ p. Bożena Capek potwierdziła,  iż w PPZOZ odbyła się kontrola PIP, 

która stwierdziła nieprawidłowości w naliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. 

Powiedziała, że w okresie przed połączeniem szpitali istniały różnice w sposobie ich 

naliczania. Sposób ten funkcjonował od 2003 roku i nikt go nie kwestionował.  

Po połączeniu szpitali  „ustawiając” system informatyczny zauważono różnice                        

w wyliczaniu nadgodzin i wówczas główna księgowa zwróciła się o opinię prawną co do 

sposobu naliczania wynagrodzenia. Po otrzymaniu opinii prawnej w kręgu osób 

odpowiedzialnych za komórkę płac uznano, że naliczenie następuje od stawki 

zasadniczej.  Od tego czasu nikt nie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy też 

sprawdzenie poprawności naliczania należnego wynagrodzenia. Dopiero gdy 

kontrolowano wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, inspektor PIP zwrócił uwagę na ten 

fakt. Osobiście nie mogła uwierzyć w mające miejsce nieprawidłowości w naliczaniu tego 

rodzaju wynagrodzeń.  Po sprawdzeniu wszystkich okoliczności bezzwłocznie wszczęto 

procedurę załatwienia sprawy.  

Następnie powiedziała, ze nie jest prawdą, iż istnieją nieuregulowane zobowiązania 

wobec pracowników. Sprawozdanie F-01 sporządzane jest na koniec miesiąca, zaś 

wypłata wynagrodzeń następuje 10 każdego miesiąca, stąd też różnice o których Radny 

wie.    

Dodała również, że sytuacja związana z wypłatą wynagrodzeń za nadgodziny była 

zaskoczeniem, nie mniej jednak od razu przystąpiono do ustalenia należnych 

pracownikom wynagrodzeń za okres ostatnich 3 lat – zgodnie z Kodeksem pracy. Biorąc 

odpowiedzialność za zakład jako jego kierownik przeprosiła pracowników za 

nieprawidłowości. Powiedziała również, że wobec niewypłacenia należności powstało 18 

tys. zł odsetek, zaś pracownicy szczebla wyższego w 99 % zrzekli się należnych odsetek. 

Koszt zobowiązań to 700 tys. zł., co stanowi około 28 tys. zł. miesięczne i na tej 

podstawie powiedziała, czy zakład wydający 3 mln. zł. na wynagrodzenia miesięcznie 

będzie chciał oszukiwać o wspomniana kwotę?. Potwierdziła, że był to błąd pracowniczy, 

można mieć pretensje, że brakło dociekliwości i sytuacja ta zmusza do większej 

skrupulatności.  Nie można zarzucić braku poszanowania pracowników oraz pacjentów.  

W sprawie wskazania terminu otrzymania rzetelnej informacji o sytuacji finansowej 

PPZOZ Dyrektor odpowiedziała, że radny otrzymał ją w  sprawozdaniu za I półrocze.  
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Ad. 9  

Nie było. 

 

Ad. 10  

Starosta Powiatu p. Tadeusz  Skatuła  poinformował o rozpoczęciu w Starostwie 

Powiatowym kontroli prowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Z kolei w PCPR            

i PUP kontrole przeprowadza Najwyższa Izba Kontroli. O wynikach kontroli Rada Powiatu 

zostanie poinformowana po ich zakończeniu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował o pismach jakie 

wpłynęły do Rady Powiatu :  

- Kancelarii Sejmu potwierdzające wpływ Uchwały 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, 

- Posłanki p. Mirosławy Nykiel – odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie dot. 

przychodów gmin i powiatów, 

Pisma skierowane zostało do Komisji Budżetu.  

- Posła p. Stanisława Szwed – interpelacja i odpowiedź Ministra Finansów w sprawie 

zwiększenia dochodów jst.  

Pisma skierowane zostało do Komisji Budżetu.  

- Wójta Gminy Świerklaniec  - Uchwała w sprawie poparcia działań mających na celu 

zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu 

centralnego oraz zwiększenia dochodów jst. 

-  Izby Gospodarczej  zaproszenie do udziału w spotkaniu „ Edukacja oczami biznesu                     

– szanse i zagrożenia”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował o obowiązku 

złożenia oświadczenia majątkowego w terminie na 2 miesiące przed upływem kadencji.  

Następnie przedstawił harmonogram posiedzeń komisji i sesji na miesiąc wrzesień  

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                               

w uroczystościach jest załącznikiem nr 32  do protokołu. 

 

Starosta Powiatu p. Tadeusz  Skatuła zaprosił na inaugurację roku szkolnego, która 

odbędzie się w dniu 1 września br. o godz. 13:00 w PCKU.  
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Ad. 11 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu                             

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

16:30.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera  

       Przewodniczący Rady 

 

          /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


