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WRZ.0002.9.2014 
 

Protokół nr XLVII/14  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 25 września 2014 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 25 września 2014 roku o godz. 13.30. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego                              
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy 
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 22 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji 
uczestniczyli zaproszeni goście. Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że porządek obrad 
sesji został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się 
następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLVI sesji.  
5. Promocja i ochrona zdrowia. Funkcjonowanie publicznej  opieki  zdrowotnej na    
    terenie Powiatu Wodzisławskiego.  
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku,     
    informacja   o  kształtowaniu   się   Wieloletniej   Prognozy  Finansowej  oraz  
    informacja o wykonaniu planu finansowego PPZOZ.  
7.  Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zmiany Uchwały Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego              
z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz 
planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego, 
b) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest 
podmiotem tworzącym, 
c) ogłoszenia tekstu jednolitego 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, 
d) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim, 
e) nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach, 
f) nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej            
w Wodzisławiu Śląskim,  
g) nadania Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych  w Wodzisławiu 
Śląskim imienia Piastów Śląskich,  
h) nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół 



2 

 

Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich, 
i) 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,  
j) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,  
k) wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2015 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Gorzyce, na realizację zadania o nazwie: 
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej w miejscowości Rogów”.  

9.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego                      
     za I półrocze 2014 roku. 
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.  Informacje bieżące. 
13.  Zamknięcie obrad XLVII sesji. 

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował o zgłoszeniu wniosku 
o zmianę porządku obrad sesji i ujęcia w nim dodatkowego punktu dotyczącego 
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia          
w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatku w formie dotacji celowej                 
w wysokości 400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),         
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Wodzisław 
Śląski, na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi do obsługi strefy 
inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)”.  
Wniosek został następnie poddany pod głosowanie, w którym udział wzięło              
22 radnych: „za” głosowało 21 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się i bez 
głosów przeciwnych. Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący Rady          

p. E. Wala poinformował, że Rada będzie obradować według nowo przyjętego 
porządku obrad, poszerzonego o punkt 8 l) i przystąpił do jego realizacji. 
 
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 22 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 22 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr XLVI/14 z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 28 sierpnia 2014 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Wicestarosta Wodzisławski p. Dariusz Prus przedstawił sprawozdanie                         
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLVII sesji, które stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu. Wicestarosta przedstawił także informację na temat 
przetargów i udzielanych zamówień publicznych, która stanowi załącznik               
nr 4 do protokołu.   
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Ad. 5 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy 
przedstawiła ramowe informacje na temat opracowania dotyczącego realizacji 
zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz funkcjonowania publicznej 
opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego z odniesieniem do 
przygotowanej prezentacji multimedialnej (zawierającej informacje nt. czasu 
oczekiwania na zabiegi, remontów i inwestycji oraz sytuacji finansowej zakładu). 
Wszystkie ujęte dane dotyczą okresu po połączeniu obu ZOZ-ów. Poinformowała 
jednocześnie, że szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szpitali 
przedstawi Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              
w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim, p. Bożena Capek.  
Ww. opracowanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. E. Wala poinformował, że radni otrzymali  
materiały w formie elektronicznej, a ww. informacja została pozytywnie 
zaopiniowana przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy 
Społecznej. 
 
Dyrektor PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                  
w Wodzisławiu Śląskim, p. Bożena Capek poinformowała o celach placówki 
na najbliższe lata, do których należeć będzie utrzymanie systemu zarządzania 
jakością i wdrażanie mechanizmów służących podnoszeniu jakości świadczeń        
i dbałości o dobro pacjenta. Podjęte zostaną działania zmierzające do utrzymania 
Certyfikatu Akredytacyjnego, którego termin ważności upływa we wrześniu 2016 
r., zaś termin ważności certyfikatu ISO upływa w grudniu 2014 r.  
Jeżeli chodzi o zespoły ratownictwa medycznego, zadania w tym obszarze 
realizowane są przez 2 zespoły „S” i 3 zespoły „P”. Przez 8 miesięcy tego roku 
miało miejsce łącznie ponad 6800 wyjazdów. W roku bieżącym zakupiono nowy 
ambulans z wyposażeniem, jednak mimo to – jak wspomniała Dyrektor – 
konieczna jest sukcesywna wymiana używanych pojazdów. Dodała ponadto, że 
należy wziąć pod uwagę, że w ww. zakresie zakład jest podwykonawcą usług,              
a jedyna dyspozytornia znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju.  
Świadczone są także usługi opieki z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej - liczba udzielonych porad w przeciągu minionych 8 miesięcy 
wyniosła prawie 23 000. 
Dyrektor, p. B. Capek przekazała następnie szereg informacji na temat 
remontów:   
- oddanie do użytku wyremontowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w Wodzisławiu Śląskim (w IV kwartale ubiegłego roku), którego baza 
została jednocześnie poszerzona o jedno łóżko oraz nowe wyposażenie (zakup 
respiratora, pomp infuzyjnych, łóżka i wózka do przewożenia chorych).  
Jeżeli zaś chodzi o Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala              
w Rydułtowach, to również przeprowadzono tam remont i doposażono go                
jeżeli chodzi o aparaturę i sprzęt medyczny. P. B. Capek podkreśliła szczególną 
rolę tego oddziału związaną z faktem, że jest on wpisany do programu 
transplantacji tkanek i narządów.  
- przeprowadzenie remontu całkowitego Oddziału Chirurgii Ogólnej szpitala           
w Wodzisławiu Śląskim (opiewającego na łączną kwotę ponad 800 tys. zł                   
i pokrytą w całości ze środków własnych). Umożliwiło to m.in. utworzenie sal          
z łazienkami i ich przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.                     
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Ww. oddział wyremontowano też w szpitalu w Rydułtowach, wyposażając go            
w miarę możliwości w nowy sprzęt.  
- w Oddziale Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym                       
w Rydułtowach uruchomiona została izba przyjęć, co przede wszystkim poprawiło 
komfort pacjentów (pod kątem dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). Wyposażona ona została ponadto – przy udziale środków 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - w nowy sprzęt.  
- oddziały neonatologiczne w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim są na bieżąco 
wyposażane w nowoczesny sprzęt (także przy współpracy z WOŚP).  
- w Zespole Poradni Specjalistycznych wymieniona została winda - przede 
wszystkim w celu ułatwienia poruszania się osób niepełnosprawnych oraz 
poprawy dostępu do pracowni RTG znajdującej się na II piętrze. 
- aktualnie realizowanym zadaniem (rozpoczęcie postępowania przetargowego) 
jest zmiana lokalizacji Oddziału Neurologicznego i Udarowego i przeniesienie go 
do głównego budynku szpitala w Wodzisławiu Śląskim (niski parter), co ma 
usprawnić diagnostykę pacjentów oraz poprawić warunki pobytu chorych i pracy 
personelu. Opuszczone pomieszczenia planuje się zaadaptować do potrzeb 
zakładu opiekuńczo-leczniczego bądź innego o charakterze pielęgnacyjno-
opiekuńczym (pod warunkiem możliwości zakontraktowania tych procedur          
z NFZ). W innym wypadku, mając możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej, planuje się utworzenie domu seniora lub opieki nad osobami 
starszymi.  
- działania zaplanowane: remont Oddziału Chorób Wewnętrznych I,  
uruchomienie  poradni onkologicznej, alergologicznej i hematologicznej - lekarze  
kończą edukację w ramach ww. podspecjalizacji i przy założeniu 
zakontraktowania powyższych usług przez NFZ zostaną one uruchomione. 
 
P. B. Capek przedstawiła także szereg przeprowadzonych i planowanych zmian           
w otoczeniu szpitala w Wodzisławiu Śląskim (m.in. utworzenie nowych miejsc 
parkingowych, planowane uruchomienie dodatkowej bramy wyjazdowej celem 
usprawnienia organizacji ruchu dla karetek pogotowia).  
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z ww. opracowaniem. 
 
Ad. 6  
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że radni 
otrzymali materiały w dniu 28 sierpnia br. Informacja o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku, informacja o kształtowaniu się   
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o wykonaniu planu 
finansowego PPZOZ stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego zapoznała się z ww. informacją. 
 
Ad. 7  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie                 
od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
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Ad. 8 a) 

� zmiany Uchwały Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/452/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/420/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego wraz z załącznikami została podjęta. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. 8 b) 

• określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem 
tworzącym, stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję Zdrowia     
i Pomocy Społecznej, 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem 
tworzącym. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało             
19 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Wodzisławski jest podmiotem tworzącym została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. 8 c) 
• Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz Komisję 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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. W głosowaniu udział 
wzięło 19 radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/454/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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 jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 8 d) 

• Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 13 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Zdrowia                 
i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą             
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/455/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad. 8 e) 
• Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka                     

w Gorzyczkach, stanowiący załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję Zdrowia     
i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka                     
w Gorzyczkach. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 
22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka                         
w Gorzyczkach, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik   
nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 8 f) 

• Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik 

nr 17 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego oraz 
Komisję Organizacyjną i Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/457/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 8 g) 

• Projekt uchwały w sprawie nadania Technikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich, stanowiący 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie nadania Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych               
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w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich. W głosowaniu udział wzięło           
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych                    
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/458/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie nadania Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych                  
w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich, została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 8 h) 

• Projekt uchwały w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej             
Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów 
Śląskich, stanowiący załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich. W głosowaniu 
udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/459/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim imienia Piastów Śląskich, została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 8 i) 

• 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, stanowiący 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Zdrowia                  
i Pomocy Społecznej oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych                   
i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/460/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie 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 jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Ad. 8 j) 

• Projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 25 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego oraz 
Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego             
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu 
udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/461/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego                         
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego, 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad. 8 k) 

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2015 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),                              
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Gorzyce, na 
realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej 
w miejscowości Rogów”, stanowiący załącznik nr 27 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury  
i Ochrony Środowiska. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2015 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy finansowej Gminie Gorzyce, na realizację zadania o nazwie: 
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej w miejscowości Rogów”.                     
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/462/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2015 rok 
wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy finansowej Gminie Gorzyce, na realizację zadania o nazwie: 
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej w miejscowości Rogów”, 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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Ad. 8 l) 
• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 

budżetowej na 2015 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),                        
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto 
Wodzisław Śląski, na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi do 
obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa - Olszyny)”, stanowiący 
załącznik nr 29 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że nie ma opinii 
Komisji do ww. projektu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale 
budżetowej na 2015 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 
400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),z przeznaczeniem 
na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Wodzisław Śląski, na realizację 
zadania o nazwie: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik 
Młodzieżowa - Olszyny)”. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr XLVII/463/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 
2015 rok wydatku w formie dotacji celowej w wysokości 400.000,00 
złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem 
na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Wodzisław Śląski, na 
realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi do obsługi strefy 
inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa - Olszyny), została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do protokołu 
 
Ad. 9 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2014 r. stanowi 
załącznik nr 31 do protokołu.  
 
Uwag i głosów w dyskusji nie było. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził 
przyjęcie ww. sprawozdania przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.   
 
Ad. 10 
 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Starosta Wodzisławski, p. Tadeusz Skatuła –odniósł się w oświadczeniu do 
kłamliwych i oszczerczych wypowiedzi radnego p. Piotra Cybułki, zamieszczonych                
w artykule pt. „Powiat odda prawie 900 tysięcy złotych subwencji?” w „Nowinach 
Wodzisławskich” z 23 września 2014 r. [nr 38 (723)] autorstwa p. Magdaleny 
Kulok. Starosta poinformował, że po zapoznaniu się z opiniami prawnymi 
zamierza rozważyć złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez radnego p. P. Cybułkę. 
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Starosta zacytował kilka fragmentów ww. artykułu: „(…) - Zacząłem drążyć 
temat. Tym bardziej, że doszły druzgocące wyniki Państwowej Inspekcji Pracy. 
skargą zainteresowała się też Najwyższa Izba Kontroli – wyjaśnia radny 
Cybułka(…)” oraz: „(…)Główny zarzut radny Cybułka kieruje jednak wobec 
starosty, ponieważ pisma z ministerstw - z informacją o zwrocie subwencji - 
trafiły również pod adres starostwa powiatowego. - Uważam, że jako organ 
prowadzący ukrywał istotne fakty. Rzeczą ludzką jest się pomylić. Ale jeśli błąd 
zaistniał, to należy pieniądze oddać. Starosta powinien powiedzieć: „Musimy 
zwrócić pieniądze, im wcześniej to zrobimy, unikniemy odsetek”. Dziwię się, że 
tak poważny człowiek zachowuje się tak nieracjonalnie - zaznacza radny Cybułka. 
Dodaje, że spotkał się też z zaskakującą reakcją ze strony niektórych radnych 
powiatowych. - Usłyszałem: „Piotr, co ty robisz? Chcesz zabrać pieniądze 
dzieciom? Z odsetkami to około mln zł!” Zaraz, przepraszam, ja chcę zabrać? 
Trzeba nazwać rzeczy po imieniu: subwencja została wyłudzona i tak naprawdę 
starostwo przejadło pieniądze, które zamiast trafić do dzieci, zostały 
wykorzystane do innych celów. Dopiero teraz do nich trafią – zaznacza Cybułka 
(…)”. Starosta poinformował, że reszty artykułu nie będzie już przytaczał i dodał, 
że tym samym radny działając celowo, z premedytacją, w złej wierze                        
i z bezpośrednim zamiarem znieważył jego osobę, zarzucając popełnienie 
przestępstw, do których – jak zaznaczył - nigdy nie doszło. Powiedział, że nie 
ośmiela się nawet przypuszczać, by osoba, związana z oświatą oraz zajmująca 
przez wiele lat kierownicze stanowisko i pełniąca ważne funkcje publiczne nie zna 
przepisów i nie orientuje się w oświacie.   
Kontynuując oświadczenie, Starosta Wodzisławski p. T. Skatuła wyjaśnił,    
że - po pierwsze: nieprawdziwy jest zarzut, jakoby cokolwiek w sprawie 
ww. subwencji było ukrywane przed kimkolwiek i kiedykolwiek. Już zestawienie 
kilku faktów, dat i informacji to potwierdza. Sam radny Cybułka sobie przeczy 
twierdząc, że „jako organ prowadzący ukrywałem istotne fakty” – podczas gdy 
już w samym artykule mówi o rzekomych naciskach na jego osobę ze strony 
niektórych radnych powiatowych. Nasuwa się więc pytanie: w jaki sposób             
te istotne fakty, o których mówił radny, a które rzekomo były ukrywane, dotarły 
nie tylko do radnego p. Cybułki, ale i do innych radnych? Starosta poinformował, 
że powyższy problem wielokrotnie omawiał podczas sesji i komisji oraz posiedzeń 
zarządu. Posiedzenia wszystkich tych ciał i organów są jawne i protokołowane. 
W niektórych z nich uczestniczył także radny p. Cybułka. Mało tego – korzystając 
z uprawnień przynależnych mu jako radnemu, a także na podstawie ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, zwracał on się o „wszelkie dokumenty: pisma 
do i od ministerstw, notatek służbowych i innej korespondencji, dotyczących 
wyjaśnienia sprawy”. Wszystkie te dokumenty w ustawowych terminach                   
p. P. Cybułka otrzymał. Dlatego też nie można uznać jego pomówień i zniewag, 
pomijając, czy służy to celom prowadzenia kampanii wyborczej. 
 
Starosta powiedział, że może przytoczyć dokładne daty związane                        
z przekazywaniem przez niego informacji w kwestii subwencji: 
- 18 marca 2014 r. – wpłynięcie zawiadomienia o wszczęciu przez Ministra 
Finansów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Powiat 
Wodzisławski części oświatowej subwencji ogólnej; 
- 19 marca 2014 r., tj. na drugi dzień– omówienie zagadnienia podczas 
posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego – z udziałem 
radnego p. Cybułki (na co potwierdzeniem jest protokół); 
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- 27 marca 2014 r., czyli niecałe dziewięć dni po otrzymaniu tej informacji - 
przekazanie wszystkich informacji w tym zakresie podczas XLI sesji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego; 
- 16 kwietnia 2014 r. – kolejne omówienie kwestii podczas posiedzenia Komisji 
Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
W związku z powyższym, starosta wyraził swoje oburzenie samą sytuacją 
stawiania mu ww. zarzutów w kontekście przedstawionych przez niego powyżej 
faktów.   
 
Po drugie – jak określił to Starosta - kwestią chyba najbardziej bolesną, również 
dla Zarządu i wszystkich pracowników oświaty, również tego starostwa, jest to, 
że radny p. Cybułka zarzucił mu, że jako starosta stojący na czele organu 
prowadzącego wyłudził subwencję, a więc popełnił przestępstwo określone           
w art. 286 k.k. Starosta podkreślił, że trudno nawet odnosić się do tak 
absurdalnych zarzutów oraz przytoczył, że samą sprawę – m.in. w aspekcie 
subwencji – badała prokuratura i ją umorzyła, o czym informował radnych                  
i o czym radny p. Cybułka doskonale wie. Co jednak ważniejsze: dane do 
Systemu Informacji Oświatowej do subwencji na 2011 r. wprowadzono we 
wrześniu 2010 r. - zatem jeszcze zanim został starostą.  
 
Po trzecie wreszcie – kontynuował starosta - przyczyny i okoliczności naliczenia 
subwencji były omawiane podczas tak wielu spotkań i w tak wielu gronach, że nie 
wymaga to chyba dodatkowych wyjaśnień, gdyby jednak strony zaszła taka 
potrzeba – poinformował, że jest do dyspozycji. Postępowanie zaś tych, które 
posługują się tego typu określeniami i zarzutami należy uznać za niebywałe         
i dyskwalifikujące.  
 
Starosta dodał, że za zarzut poniżej wszelkiego poziomu należy uznać tezę 
radnego, że subwencja została – jak to określił radny – „przejedzona” przez 
starostwo, w związku z czym przytoczył kolejne fakty: część oświatowa 
subwencji dla Powiatu Wodzisławskiego w 2011 r. wyniosła 51 916 194,00 zł,      
a wydatki Powiatu na oświatę sięgnęły kwoty 52 066 313,27 zł, tak więc Powiat 
do tego „biznesu”, jakim jest oświata, dopłacił ponad 150 tys. zł. Widać zatem, 
że nie tylko niczego dzieciom nie zabrano, a nawet jeszcze dodano. Z pewnością 
interesującą informacją jest także to, że w tej kwocie wydatków oświatowych 
mieści się też 134 805,00 zł przeznaczonych przez Powiat na działalność Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, którym kierował wówczas radny p. Cybułka. Jeśli 
więc mówimy o konsumpcji i „przejedzeniu”– to w tym kontekście, zdaniem 
Starosty – nie ma co tego wątku kończyć, ani też wracać do innych 
wcześniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem ww. ogniska. 
 
Starosta przyznał, że bolesnym jest dla niego to, że po czterech latach tej 
kadencji rzetelnej i uczciwej pracy z jego strony zostaje oskarżony o takie, a nie 
inne przestępstwo – i podkreślił, że z tym się zgodzić nie może. To nie jest czas 
na tak „brudną” kampanię przeciwko Powiatowi - stwierdził starosta, 
przypominając dodatkowo, że w 2012 r. to kuratorium oświaty prowadziło 
kontrolę w  Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych i to ono 
zasygnalizowało swoje wątpliwości, zaś sama kontrola nie była spowodowana - 
jak sugeruje radny - jakimikolwiek nieprawidłowościami, lecz miała charakter 
kontroli problemowej, prowadzonej w wielu jednostkach samorządowych. 
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Starosta podkreślił, że nie zamierza stawiać kolejnych zarzutów, zdając sobie 
sprawę, że zaczęła się kampania wyborcza, rządząca się swoimi prawami                 
i podczas której ci, którzy często nazywają siebie reprezentantami mieszkańców, 
dopuszczają się zachowań nierzadko dalekich od standardu dyskursu publicznego 
– niemniej jednak zaapelował o zachowanie powściągliwości i nieprzekraczanie 
granic. 
Starosta złożył również radnemu Piotrowi Cybułce życzenia owocnej pracy na 
rzecz mieszkańców naszego powiatu.  
 
Ad. 12 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                                
z następującymi pismami, które wpłynęły w okresie między sesjami: 

− Kancelaria Prezydenta RP - pismo informujące o zapoznaniu się z treścią 
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poparcia stanowiska 
Gminy Kobiór w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie 
wypływu środków wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz 
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 

− Burmistrz Miasta Olesno – pismo skierowane do wszystkich organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z terenu województw 
śląskiego i opolskiego wraz z treścią podjętej uchwały w sprawie poparcia 
działań mających na celu zahamowanie wypływu środków wypracowanych 
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, 

− Rada Gminy Pawonków – uchwała w sprawie poparcia działań mających na 
celu zahamowanie wypływu środków wypracowanych w regionie do 
budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, 

−  Rada Miejska w Woźnikach – uchwała w sprawie poparcia działań 
mających na celu zahamowanie wypływu środków wypracowanych                   
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, 

− Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego 
– pismo przedstawiające stanowisko MF w związku z uchwałą popierającą 
stanowisko Gminy Kobiór w sprawie poparcia działań mających na celu 
zahamowanie wypływu środków wypracowanych w regionie do budżetu 
centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego,  

− Rada Miejska w Dobrodzieniu – uchwała w sprawie poparcia działań 
mających na celu zahamowanie wypływu środków wypracowanych                
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, 

− Rada Miejska w Radlinie - uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu 
Gminy Mszana dot. przebudowy i remontu drogi wojewódzkiej DW 933, 

− Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Komunikacji                        
i Transportu – pismo dotyczące uchwały w sprawie poparcia apelu Gminy 
Mszana w sprawie przebudowy i remontu drogi wojewódzkiej DW 933,  

− Starosta Wodzisławski – pismo dotyczące wyznaczenia 2 przedstawicieli 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, którzy mają zostać powołani w skład 
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.  
Przewodniczący Rady na okres do zakończenia kadencji obecnej Rady 
Powiatu po uzgodnieniu z samymi zainteresowanymi oddelegował radnych 
p. Mariana Drosio i p. Dawida Topola.   
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− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej– informacja o harmonogramie kontroli 
w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.  

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 październiku 2014 roku, 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu. 

 
Starosta Wodzisławski p. T. Skatuła – poinformował zebranych                    
o uczestnictwie w uroczystości podpisania Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Śląskiego opiewającego na kwotę ok. 41 mld zł. Jest to jak dotąd 
pierwszy tego rodzaju kontrakt w skali kraju.  
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady XLVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15:40. 
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
Sporządził: 
Przemysław Podeszwa           Przewodniczący Rady 
 
        /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
 
               


