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BRZ.0002.10.2014 
Protokół  nr XLVIII/14 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 30 października 2014 r. 

 

  

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 października 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 w momencie rozpoczęcia 

obrad 26 radnych, zaś w trakcie sesji liczba uczestniczących zwiększyła się do 27.                                                              

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

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

na Sejm p. Krzysztofa Gadowskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu 

Śląskim p. Marka Bernaisa, dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych (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. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad  Zabytkami  w Powiecie 

Wodzisławskim. 

8. Informacja  o złożonych  oświadczeniach majątkowych. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie  zakazu używania jednostek pływających o napędzie 
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mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach                         

– Gmina Lubomia,  

b) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego,  

c) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                               

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok 

obrotowy 2014,  

d) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2015 rok”, 

e) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata                        

2015 -2018”, 

f) zmiany uchwały Nr XLVI/448/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                          

28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego, 

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. 

10. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w roku 2014 przez Komisję Rewizyjną.  

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Informacje bieżące.  

14. Zamknięcie obrad XLVIII sesji.  

 
 
Ad. 2  

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Zarząd Powiatu 

przedstawił pismo wnioskujące o poszerzenie 9 punktu porządku obrad o rozpatrzenie 

następujących projektów uchwał :  

- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności 

Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,  

- powierzenia Gminie Wodzisław Śląski zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 

nr 5017S w ciągu ulicy Olszyny w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji 

inwestora.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poddał pod głosowanie 

ww. wnioski. 
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Rada Powiatu w głosowaniu w obecności 26 radnych, jednogłośnie wprowadziła do 

porządku obrad w punkcie 9 i) projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu 

Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30. 

 

Rada Powiatu w głosowaniu w obecności 26 radnych, jednogłośnie wprowadziła do 

porządku obrad w punkcie 9 j) projekt uchwały w sprawie  powierzenia Gminie Wodzisław 

Śląski zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 5017S w ciągu ulicy Olszyny              

w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji inwestora.  

 

 Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco :  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad  Zabytkami  w Powiecie 

Wodzisławskim. 

8. Informacja  o złożonych  oświadczeniach majątkowych. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie  zakazu używania jednostek pływających o napędzie 

mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach                         

– Gmina Lubomia,  

b) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego,  

c) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                              

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok 

obrotowy 2014,  

d) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2015 rok”, 

e) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015                       

-2018”, 

f) zmiany uchwały Nr XLVI/448/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 

sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego, 
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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, 

i) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim, ul. Wałowa 30,  

j) powierzenia Gminie Wodzisław Śląski zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową nr 5017S w ciągu ulicy Olszyny  w Wodzisławiu Śląskim w zakresie 

pełnienia funkcji inwestora. 

10. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w roku 2014 przez Komisję Rewizyjną.  

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Informacje bieżące.  

14. Zamknięcie obrad XLVIII sesji.  

 

Ad. 3 

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 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 

26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

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

25 września 2014 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

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

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił informację  o przeprowadzonych                

i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, która jest 

załącznikiem nr 4 do protokołu.  
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Ad. 5  

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja.  

Interpelacji jak również zapytań  nie było.  

Ad. 6  

 

Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował o uczestnictwie  w sesji 

uczniów Liceum Plastycznego, którzy przedstawili swoje prace oraz złożyli podziękowania  

Radzie Powiatu za utworzenie liceum.  

 

Następnie głos zabrała Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta Glenc, która 

przedstawiła w formie multimedialnej informację o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu.  

Opinie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Organizacyjnej – pozytywne.  

 

W dyskusji głos zabrali :  

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych p. Maria Lach. W swoim wystąpieniu 

powiedziała m.in., że raport o pracy szkół ponadgimnazjalnych potwierdza wielkie 

zaangażowanie osób decydujących o kształcie oświaty na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego. Jej prawidłowy rozwój jest możliwy dzięki konsekwentnemu 

realizowaniu przez władze Powiatu dobrze planowanej i perspektywicznej polityki 

oświatowej. Optymalne warunki pracy i nauki sprawiają, że możliwa jest praca                          

w szkołach na miarę XXI wieku.  Za stwarzanie placówkom oświatowym jak najlepszych 

warunków do kształcenia, za podejmowanie decyzji które będą procentowały                           

w przyszłości, skuteczność działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na poprawę 

bazy dydaktycznej, życzliwość, docenianie sukcesów szkół i placówek,  złożyła w imieniu 

dyrektorów placówek podziękowania Staroście, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, oraz 

Komisji Oświaty (…). Złożyła również podziękowania dla pracowników Wydziałowi 

Oświaty.    

Z kolei  głos zabrał Poseł na Sejm p. Krzysztof Gadowski. Powiedział że jest prawdą, 

iż polska szkoła zmienia się w różny sposób i w różnych płaszczyznach. Aktywność                     

i współpraca z samorządem  jest wymierna,  zaznaczyła się w Powiecie Wodzisławskim                 

w formie infrastruktury, jest godna podziwu i pozazdroszczenia. Każdy sukces młodego 

człowieka to niewyobrażalna praca nauczycieli, dyrektorów, jak również współdziałanie                  

z władzami Powiatu. Pogratulował wyników jakie osiągnęli uczniowie szkół 
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ponadgimnazjalnych oraz złożył podziękowania dyrektorom, a za ich pośrednictwem  

wszystkim nauczycielom.  Podziękował Naczelnikowi Wydziału Oświaty za jej pracę na 

rzecz oświaty.  W związku z kończącą się kadencją  podziękował Radzie Powiatu za 

współpracę  i dodał, że nie wszystkim wymaganiom był w stanie sprostać,  tym nie mniej  

podkreślił, że wiele zadań udało się wykonać dzięki wytrwałym dążeniom Rady Powiatu                  

i współpracy. Dodał, że funkcje w samorządzie to nie tylko wypełnianie roli, dzisiaj 

mieszkańcy są wymagający, a w przypadku Powiatu Wodzisławskiego Rada, Zarząd  

sprostały tym wyzwaniom. Dziękując za ciężką pracę, trud, życzył wszystkim sukcesów                           

w najbliższych wyborach.    

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował wszystkim 

pracownikom szkół ponadgimnazjalnych  za całokształt pracy na rzecz rozwoju oświaty 

na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

Stwierdził, że na podstawie opinii Komisji oraz wystąpień w zakresie realizacji zadań 

oświatowych, Rada Powiatu przyjęła informację w przedmiotowym temacie.  

Ad. 7  

Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad  Zabytkami  w Powiecie Wodzisławskim 

jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – pozytywna.  

Głosów w dyskusji nie było.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że na podstawie opinii 

Komisji stwierdza, że  Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Opieki 

nad  Zabytkami  w Powiecie Wodzisławskim. 

Ad. 8  

Informację  o złożonych  oświadczeniach majątkowych przedstawił Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim p. Marek Bernais.  

Powiedział, że zgodnie z przepisami  złożone oświadczenia majątkowe radnych 

weryfikowane są przez Urząd Skarbowy. Następnie wymienił najczęściej powtarzane  

błędy występujące  przy sporządzaniu oświadczeń, które są sporadyczne a wynikają 

zazwyczaj z niewłaściwej interpretacji zapisów rubryk oświadczenia. Poruszył również 

sprawę corocznie zmniejszającej się kwoty 1% podatku od osób fizycznych,  którą 

mieszkańcy mogą przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego.  Na zakończenie wszystkim radnym złożył życzenia 

sukcesów w nadchodzących wyborach.  
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Informację o oświadczeniach majątkowych składanych Staroście Powiatu złożył Starosta 

p. Tadeusz Skatuła. Informacja jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

Następnie informację Wojewody Śląskiego  o oświadczeniach majątkowych  

Przewodniczącego Rady oraz Starosty Wodzisławskiego odczytał Wiceprzewodniczący 

Rady p. Dawid Topol. 

Informacja jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Informację o oświadczeniach majątkowych radnych  złożył Przewodniczący  Rady                              

p. Eugeniusz Wala.   

Informacja jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący  Rady   p. Eugeniusz Wala o godz. 14:45 ogłosił 30 minutową 

przerwę, a po jej zakończeniu przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.     

 

Ad. 9  

a) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały                               

Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  zakazu używania 

jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach 

wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia,  wraz z uzasadnieniem 

jest  załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska.   

Przewodniczący  Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że w przerwie obrad 

wpłynęło pismo p. Ryszarda Anteckiego, po czym przedstawił jego treść.   

 

W tej sprawie głos zabrał radca prawny p.  Arkadiusz Marecki informując, że wg. jego 

oceny sprawę można połączyć,  zatem Rada Powiatu może rozpatrzeć obydwa wnioski 

łącznie.   

Wobec powyższego Przewodniczący  Rady p. Eugeniusz Wala wniósł następujące 

autopoprawki do projektu uchwały poprzez poszerzenie treści § 1 „Odmawia się 

uwzględnienia wniosków pana Ryszarda Anteckiego, które wpłynęły do Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w dniu 2 października 2014 roku oraz 30 października 2014 roku                      

o zmianę  zapisów Uchwały …..” 

Głosów w dyskusji nie było.  
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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 24 radnych, głosów przeciwnych                                 

nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.   

 

Uchwała Nr XLVIII/464/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie  zakazu używania jednostek pływających                         

o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych                         

w Nieboczowach – Gmina Lubomia,  została podjęta.  

Uchwała jest  załącznikiem nr  11 do protokołu. 

 

b) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, łącznie                              

z uzasadnieniem jest załącznikiem   nr 12 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                        

26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego,  została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu.  
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c) Projekt  uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

sporządzonego za rok obrotowy 2014, łącznie z uzasadnieniem jest 

załącznikiem   nr 14 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu 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 XLVIII/466/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                           

i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok 

obrotowy 2014, została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  

 

d) Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, łącznie                          

z uzasadnieniem jest załącznikiem   nr 16 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

 
Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag do projektu uchwały nie było.   
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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 XLVIII/467/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015 rok”, została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 17 do protokołu.  

 

e) Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2015-2018”, łącznie z uzasadnieniem jest 

załącznikiem  nr 18 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną.  

 

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 XLVIII/468/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 

2015 -2018”, została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 19 do protokołu.  

 

f) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/448/2014 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu 

Powiatu Wodzisławskiego,  łącznie   z uzasadnieniem jest załącznikiem  nr 20 

do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady.    
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.  

 
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 XLVIII/469/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLVI/448/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                    

28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego, 

została podjęta.  

Uchwała jest załącznikiem nr 21 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 22 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. 

  

Autopoprawkę w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił Skarbnik Powiatu p. Mariusz 

Rakowski.  Wniósł o zmianę oznaczenia załącznika, o którym mowa w § 3 pkt 1) 

poprzez wprowadzenie nr 3.  

 

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                            

26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XLVIII/470/2014 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 23 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 24 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. 

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag do projektu uchwały nie było.   

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                                

i wstrzymujących nie było.   

  

Uchwała Nr XLVIII/471/2014 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 25 do protokołu. 

 

i) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych                      

z siedziba w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, wraz z uzasadnieniem  jest 

załącznikiem nr 26  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

Uwag do projektu uchwały nie było.   
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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 XLVIII/472/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim, ul. Wałowa 30,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

j) Projekt  uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wodzisław Śląski zadania 

zarządzania publiczna droga powiatową nr 5017S w ciągu ulicy Olszyny              

w Wodzisławiu Śląskim w zakresie pełnienia funkcji inwestora, wraz                           

z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 28  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

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 26 radnych, głosów przeciwnych                                

nie było, 1 głos był wstrzymujący.    

  

Uchwała Nr XLVIII/473/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Wodzisław Śląski zadania zarządzania publiczna drogą 

powiatową nr 5017S w ciągu ulicy Olszyny   w Wodzisławiu Śląskim w zakresie 

pełnienia funkcji inwestora, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. 10  

 

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w roku 2014 przez Komisję Rewizyjną 

przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław Szczęsny.   

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 30  do protokołu.  
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie.  

 

Ad. 11  

Nie było. 

 

Ad. 12  

 

Nie było.   

 

Ad. 13  

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przestawił następujące pisma :  

- pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego o ogłoszeniu roku 2015 

Rokiem pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945,  

- Rady Gminy Miedźna w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie 

wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego,  

- wiadomość mailowa Fabryki Aktywności Młodych o uwzględnienie w budżecie oraz 

programach profilaktycznych środków na działania wolontariatu młodzieżowego,  

- uchwała Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie poparcia działań mających na celu 

zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu 

centralnego, 

- pismo Urzędu Gminy Ornontowice wraz z uchwałą w sprawie poparcia działań mających 

na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do 

budżetu centralnego, 

- pismo Przewodniczącej rady Miejskiej w Pyskowicach wraz z uchwałą w sprawie 

poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych, 

- pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju stanowiące odpowiedź na apel w sprawie 

planowanego wprowadzenia opłat za przejazd autostradą A-1,  

- pismo Gminy Godów wraz z uchwałą popierającą  apel w sprawie planowanego 

wprowadzenia opłat za przejazd autostradą A-1,  

-  pismo Rady Gminy Krzyżanowice wraz z uchwałą popierającą  apel w sprawie 

planowanego wprowadzenia opłat za przejazd autostradą A-1,  

- pismo Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Gminy Mszana 

dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933,   
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- pismo Rady Miejskiej w Czeladzi wraz z uchwałą w sprawie poparcia działań mających 

na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do 

budżetu centralnego,  

- pismo Rady Miejskiej w Pszowie wraz z uchwałą w sprawie wyrażenia poparcia dla 

apelu Gminy Mszana dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933,   

 

Informacja o uroczystościach i spotkaniach w czasie od ostatniej sesji jest załącznikiem 

nr 31  do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zaprezentował sprzęt 

elektroniczny, na którym będzie pracować Rada Powiatu przyszłej kadencji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował radnym 

za 4 letnia współpracę, która przyniosła wymierne efekty,  za wszelkie uwagi które 

pomagały w sprawnym kierowaniu pracami Rady Powiatu.  

 

Radnym, którzy nie kandydują w wyborach szczególne podziękowania w imieniu 

Prezydium Rady złożył Wiceprzewodniczący Rady p. Dawid Topol.  

 

Z kolei głos zabrał  Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła, który w imieniu 

własnym oraz członków Zarządu Powiatu podziękował radnym za konstruktywną 

współpracę przez okres kadencji. Powiedział, że nie był to łatwy okres, lecz dzięki 

platformie dialogu udało się zrealizować wiele przedsięwzięć nie zamykając 

prorozwojowego kursu, który w przyszłości przyniesie efekty.  Dodał, że ze swojej strony 

starał się wykonywać zadania  najlepiej jak tylko potrafił, z zaangażowaniem                   

i poświęceniem i myśli iż nie zawiódł zaufania radnych. Na zakończenie życzył wszystkim 

sukcesów w najbliższych wyborach samorządowych.  

 

Następnie wręczone zostały radnym pamiątkowe statuetki.  

 

 

Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła oraz Przewodniczący Rady Powiatu            

p. Eugeniusz Wala  wspólnie podziękowali za współpracę  pracownikom Wydziału Rady 

i Zarządu oraz Współpracy Zagranicznej.  

 

Naczelnik Wydziału Rady i Zarządu oraz Współpracy Zagranicznej Krystyna 

Kuczera  złożyła podziękowanie Radzie Powiatu za współpracę w okresie kadencji.  
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Ksiądz Prałat  Płonka  imieniu społeczności Powiatu podziękował wszystkim za służbę 

publiczną, za dobre wypełnianie swych zadań, posługę z pożytkiem dla Powiatu 

Wodzisławskiego. Niezależnie od miejsca, w którym każdy z zebranych znajdzie się                   

w niedługim czasie,  życzył wszystkim doświadczeń ludzkiej życzliwości i Bożej miłości.  

 

Ad. 14  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu                             

p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XLVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                           

o godz. 16:05.  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera  

           Przewodniczący Rady 

       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


