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WRZ.0002.1.2014 
 

Protokół nr I/14  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 26 listopada 2014 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 listopada 2014 roku o godz. 10.00. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego                              
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a. 
 
Radna Senior p. K. Smuda - otworzyła I sesję Rady Powiatu Wodzisławskiego   
V kadencji. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności radnych stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Radna Senior p. K. Smuda - poinformowała, że I sesja Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego                     
w Bielsku - Białej z dnia 25 listopada 2014 roku, które stanowi załącznik nr 2 
do protokołu z  następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Przedstawienie wyników wyborów do Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
3. Ślubowanie kandydatów na radnych Powiatu Wodzisławskiego.  
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
b) zgłoszenie i prezentacja kandydatów, 
c) przeprowadzenie głosowania, 
d) uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Wodzisławskiego. 
5. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
6. Zamkniecie obrad sesji. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim 
p. R. Guz – przedstawił informację na temat przebiegu i wyników wyborów do 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, która przedstawia się następująco: 
Wybory do Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyły się w 6 okręgach wyborczych, 
listy kandydatów na radnych w tych okręgach zarejestrowało 7 komitetów 
wyborczych. 5 komitetów wyborczych zarejestrowało listy we wszystkich 
okręgach wyborczych, a 1 komitet uczynił to w 5 okręgach wyborczych, 
natomiast 1 zarejestrował listy w trzech okręgach wyborczych. Łącznie 
zgłoszonych zostało 296 kandydatów, mieszkańcy głosowali w 97 obwodowych 
komisjach wyborczych. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych 
oddano ogółem głosów ważnych 48.707. Natomiast na poszczególne listy oddano 
głosów ważnych: 

− Lista nr 3 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 13465, 
− Lista nr 4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 12558, 
− Lista nr 24 Komitet Wyborczy Wyborców „Zgoda i Rozwój” 5363,  
− Lista nr 25 Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska 4384, 
− Lista nr 26 Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa 9363.  

Warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych i prawo do uczestniczenia                
w podziale mandatów nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych: 

− Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wybiorczy SLD Lewica Razem 2423 głosy, 
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− Lista nr 7 Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke 
1151.  

Powiatowa Komisja Wyborcza na podstawie zestawienia wyników głosowania                
w okręgach i uwzględniając listy głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz 
głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła, że: 

− Liście nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość przypada 10 mandatów, 
− Liście nr 4 KW Platforma Obywatelska RP przypada 9 mandatów, 
− Liście nr 24 KWW „Zgoda i Rozwój” przypadają 2 mandaty, 
− Liście nr 25 KW Ruch Autonomii Śląska przypada 1 mandat, 
− Liście nr 26 KW Wspólnota Samorządowa przypada 5 mandatów. 

Ponadto podziękował członkom Powiatowej Komisji Wyborczej oraz zespołowi 
wspomagającemu za zaangażowanie, wytrwałość i poświecenie. Biorąc pod 
uwagę wszystkie problemu które wystąpiły w trakcie wyborów, podstawowym 
celem było maksymalne uwiarygodnienie całego procesu wyborczego. Z tego też 
względu Komisja zdecydowała, aby wyniki wygenerowane przez system 
informatyczny sprawdzić metodą tradycyjną (ręczną). 
 
Zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na radnego Powiatu 
Wodzisławskiego: Mirosławowi Andreczko, Leszkowi Bizoń, Janinie Chlebik – 
Turek, Sylwii Dąbek, Teresie Glenc, Jerzemu Grzegoszczykowi, Grzegorzowi 
Kamińskiemu, Andrzejowi Kania, Łukaszowi Krzystała, Adamowi Krzyżak, 
Michałowi Lorek, Danucie Maćkowskiej, Romanowi Marcol, Eugeniuszowi 
Ogrodnikowi, Dariuszowi Prus, Markowi Rybarz, Ireneuszowi Serwotka, 
Tadeuszowi Skatuła, Arkadiuszowi Skowron, Krystynie Smuda, Joannie 
Stolarskiej, Dawidowi Topol, Eugeniuszowi Wala, Jadwidze Wojaczek, Ryszardowi 
Zalewskiemu. 
 
Radna Senior p. K. Smuda - poinformowała, że zgodnie z pismem Dyrektora 
Delegatury w Bielsku – Białej postanowieniami Komisarza Wyborczego w Bielsku 
– Białej został wygaszony mandat Barbary Magiera w związku z wyborem na 
Burmistrza Miasta Radlin. Natomiast w miejsce wygasłego mandatu wstąpiła 
Lucyna Stiel, kandydatka z tej samej listy która w wyborach otrzymała kolejno 
największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. Pismo stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 3 
Radna Senior p. K. Smuda - powiedziała, iż obecnie nastąpi składanie 
ślubowań przez nowo wybranych radnych. Zgodnie z ustawą radny przed 
objęciem mandatu składa ślubowanie następującej treści: 
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa polskiego, czynić wszystko 
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Ślubowanie to może być złożone z dodaniem formuły: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Następnie alfabetycznie wyczytywała nazwiska następujących radnych, którzy 
podchodzili do mównicy i składali ślubowanie: 
Mirosław Andreczko, Leszek Bizoń, Janina Chlebik – Turek, Sylwia Dąbek, Teresa 
Glenc, Jerzy Grzegoszczyk, Grzegorz Kamiński, Andrzej Kania, Łukasz Krzystała, 
Adam Krzyżak, Michał Lorek, Danuta Maćkowska, Roman Marcol, Eugeniusz 
Ogrodnik, Dariusz Prus, Marek Rybarz, Ireneusz Serwotka, Tadeusz Skatuła, 
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Arkadiusz Skowron, Krystyna Smuda, Lucyna Stiel, Joanna Stolarska, Dawid 
Topol, Eugeniusz Wala, Jadwiga Wojaczek, Ryszard Zalewski. 
 
Radna Senior p. K. Smuda - stwierdziła wymagane quorum. W sesji 
uczestniczyło 26 radnych. 
 
Ad. 4 
a) Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu 

przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Radna Senior p. K. Smuda - poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członków 
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu. 
 
Radny p. L. Bizoń zgłosił kandydaturę radnego p. A. Krzyżaka, który wyraził 
zgodę na kandydowanie. 
 
Radna p. J. Wojaczek zgłosiła kandydaturę radnego p. M. Andreczki, który 
wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny p. D. Prus zgłosił kandydaturę radnego p. M. Lorka, który wyraził zgodę 
na kandydowanie. 
 
Radna Senior p. K. Smuda - powiedziała, że jeżeli chodzi o sposób głosowania 
to zostanie on przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną. Następnie przystąpiła 
do przeprowadzenia głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.                         
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych wstrzymujących się. 
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu 
przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Radna Senior p. K. Smuda poprosiła Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie 
się. 
 
b) 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak odczytał protokół                       
z ukonstytuowania się Komisji. Protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił, iż głos prawidłowo oddany 
to głos oddany za pomocą znaku X w jednej z kratek, a głos nieważny to 
postawienie znaku X w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku X                            
w żadnej kratce. Poinformował, iż każdy radny kolejno będzie wyczytany                           
i otrzyma wówczas kartę do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do 
urny. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak zwrócił się o zgłaszanie 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
Radny p. L. Bizoń zgłosił kandydaturę radnego p. E. Wali na Przewodniczącego 
Rady Powiatu. Radny p. L. Bizoń powiedział, że p. E. Wala to doświadczony 
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samorządowiec, radny Powiatu Wodzisławskiego od początku powstania 
samorządu powiatowego, czyli od 16 lat. Przez ostatnie trzy kadencje pełnił 
funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, wypełniając ją w duchu integracji 
wszystkich radnych. Wybór tego kandydata to gwarancja sprawnej działalności 
Rady Powiatu i godne Jej reprezentowanie. Jego doświadczenie jest dostateczną 
rekomendacją desygnowania p. E. Wala na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Powiatu Wodzisławskiego V kadencji. 
 
Radny p. E. Wala wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radna p. T. Glenc – zgłosiła kandydaturę radnego p. R. Zalewskiego na 
Przewodniczącego Rady Powiatu szanując wolę wyborców, gdyż KW Prawo i 
Sprawiedliwość zdobył w Radzie Powiatu 10 mandatów, czyli największą ilość. 
Stwierdziła, iż radny p. R. Zalewski był radnym dwóch kadencji Miasta 
Wodzisławia Śląskiego i zawsze był blisko spraw i problemów mieszkańców. 
Ponadto jest człowiekiem wykształconym i ukończył AGH w Krakowie. Poprosiła o 
poparcie tej kandydatury. 
 
Radny p. R. Zalewski wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny p. A. Kania – zapytał czy kandydaci zachowają parytet? 
 
Radny p. E. Wala – stwierdził, iż nie rozumie pytania poprzednika, gdyż nie wie 
o jaki parytet chodzi (tj. o parytet płci, większościowy). Zasugerował, iż to Rada 
Powiatu ustala kto będzie w „Prezydium Rady”. 
 
Radny p. A. Kania – stwierdził, iż w jego wypowiedzi chodziło o parytet płci. 
Gdyż ten parytet płci w Radzie Powiatu nie został zachowany. Dlatego 
zasugerował i zaapelował, iż panie powinny zasiadać w „Prezydium Rady”, jak               
i Zarządzie Powiatu. 
 
Radny p. R. Zalewski – zasugerował, iż jeżeli będzie taka możliwość i wola 
radnych, to można te parytety płci zachować. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak stwierdził, że w wyniku 
braku kolejnych kandydatur, lista została zamknięta. 
 
c) 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. 
Krzyżak przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 listopada 2014 roku dla przeprowadzenia 
głosowania tajnego w celu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. W wyniku głosowania tajnego przy 16 głosach „za” 
Przewodniczącym Rady Powiatu Wodzisławskiego został radny p. E. Wala. 
 
d) 

� Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. 
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Radca prawny p. A Duży – zaproponował, aby rozważyć kwestię głosowania 
ww. uchwały. Zasugerował, iż mimo tego, ze radni głosowali w sposób tajny nad 
wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu, to formalnie radni powinni 
przegłosować w sposób jawny podjęcie samej uchwały o wyborze. Bowiem 
procedura wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu powinna się składać z dwóch 
etapów. Najpierw głosuje się w sposób tajny nad wyborem, a potem w sposób 
jawny trzeba to potwierdzić. Druga cześć wyboru Przewodniczącego rady jest 
niejako deklaratoryjną częścią potwierdzenia tego wyboru. 
 
Radna Senior p. K. Smuda – przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad 
przedmiotowym projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 19 radnych, 2 głosy przeciwne i 5 głosów wstrzymujących. 
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Radna Senior p. K. Smuda przekazała Przewodniczącemu Rady Powiatu                        
p. E. Wali dalsze prowadzenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala bardzo serdecznie podziękował 
radnym za wybór jego osoby na Przewodniczącego Rady. Dodał, iż podobnie jak 
w poprzednich trzech kadencjach będzie się starał jednoczyć Radę, służyć 
pomocą radnym i sprawnie prowadzić obrady. 
 
Radny p. A. Kania – zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, iż nie będzie tego 
wniosku głosował, bowiem sam ogłosił przerwę 45 minutową. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował wprowadzenie zmian 
do porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie następujących punktów: 
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej 

sesji Rady IV kadencji.  
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
b) zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
c) przeprowadzenie głosowania, 
d) uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Wodzisławskiego. 
9. Wybór Starosty Wodzisławskiego: 

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
b) zgłoszenie i prezentacja kandydatów, 
c) przeprowadzenie głosowania, 
d) uchwała w sprawie wyboru Starosty Wodzisławskiego. 

10. Wybór Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego: 
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
b) zgłoszenie i prezentacja kandydatów, 
c) przeprowadzenie głosowania, 
d) uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego. 
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11. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez radę Powiatu oraz 

określenia ich nazw i liczby członków, 
b) ustalenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 
c) ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 
d) ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 
e) ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
f) ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 
g) ustalenia przedmiotu działania Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 
h) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 
i) powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 
j) powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, 
k)  powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 
l) powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
m) powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 
n) powołania Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, 
o) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
13. Wnioski i oświadczenia radnych. 
14. Informacje bieżące.  
15. Zamknięcie obrad.  
 
Radca prawny p. A. Duży – zasugerował, iż należy głosować każdy 
wprowadzany punt oddzielnie. 
 
Następnie przystąpił do głosowania ww. poprawek do porządku obrad sesji 
poprzez wprowadzenie: 

− pkt 6. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 
radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 7. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 8. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 
radnych, 4 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. Punkt 
został wprowadzony do porządku obrad sesji. 
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− pkt 9. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 
radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. Punkt 
został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 10. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11a. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
22 radnych, 3 głosy były przeciwne, 1 głos wstrzymujący. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11b. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
22 radnych, 3 głosy były przeciwne, 1 głos wstrzymujący. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11c. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11d. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
22 radnych, 3 głosy były przeciwne, 1 głos wstrzymujący. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11e. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11f. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11g. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
21 radnych, 5 głosów było przeciwnych, a głosów wstrzymujących nie 
było. Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11h. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11i. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
22 radnych, 3 głosy były przeciwne, i 1 głosie wstrzymującym. Punkt 
został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11j. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11k. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
22 radnych, 3 głosy były przeciwne, i 1 głosie wstrzymującym. Punkt 
został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11l. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11m. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
22 radnych, 3 głosy były przeciwne, i 1 głosie wstrzymującym. Punkt 
został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11n. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
21 radnych, 5 głosów było przeciwnych, a głosów wstrzymujących nie 
było. Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 11o. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 



8 

 

− pkt 12. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 13. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
23 radnych, 3 głosy były przeciwne, a głosów wstrzymujących nie było. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

− pkt 14. W głosowaniu wzięło udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Punkt został 
wprowadzony do porządku obrad sesji. 

Natomiast punkt 6 staje się punktem 15. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do realizacji ww. 
porządku obrad. 
 
Ad. 6 
Starosta Powiatu p. T. Skatuła przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady IV kadencji, które stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji Rady IV kadencji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
 
Ad. 8 
a) Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu 

przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zaproponował na członków 
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu Wodzisławskiego następujących radnych: 
- p. A. Krzyżak – wyraził zgodę na kandydowanie, 
- p. M. Lorek – wyraził zgodę na kandydowanie, 
- p. M. Andreczko – nie wyraził zgody na pracę w komisji skrutacyjnej. 
 
Radna p. K. Smuda – zgłosiła kandydaturę p. J. Wojaczek do pracy w komisji 
skrutacyjnej. 
 
Radna p. J. Wojaczek – wyraziła zgodę kandydowanie. 
 
Komisja skrutacyjna została powołana w następującym składzie: p. A. Krzyżak, 
p. M. Lorek, p. J. Wojaczek. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu 
przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Komisję Skrutacyjną                    
o ukonstytuowanie się. 
 
b) 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak odczytał protokół                     
z ukonstytuowania się Komisji. Protokół stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił, iż głos prawidłowo oddany 
to głos oddany za pomocą znaku X w maksymalnie dwóch kratkach, a głos 
nieważny to postawienie znaku X w większej ilości kratek niż dwie lub 
niepostawienie znaku X w żadnej kratce. Poinformował, iż każdy radny kolejno 
będzie wyczytany i otrzyma wówczas kartę do głosowania, którą po wypełnieniu 
należy wrzucić do urny. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak zwrócił się o zgłaszanie 
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala - zgłosił następujące kandydatury 
na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu: 

− radnego p. E. Ogrodnika, - poinformował, iż jest on z zawodu 
nauczycielem, a przez 19 lat był dyrektorem wodzisławskich szkół, a także 
był członkiem Zarządu Powiatu w I kadencji Rady Powiatu 
Wodzisławskiego oraz w kadencji 2010 – 2014 był Z- cą Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego. 

Radny p. E. Ogrodnik - wyraził zgodę na kandydowanie 
− radnego p. I. Serwotki – poinformował, iż w latach 1997 – 2002 był 

Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego, a także radnym Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 1995 – 2006 oraz radnym Powiatu Wodzisławskiego 
2006 – 2014. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Radny p. I. Serwotka-  wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny p. R. Zalewski – zgłosił kandydaturę radnej p. T. Glenc – stwierdził, iż 
jest osobą, która uzyskała jeden z najlepszych wyników w wyborach, jeśli chodzi 
o poparcie mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Jest radną Powiatu 
Wodzisławskiego już od dwóch kadencji. 
Ponadto przedstawił stanowisko, w którym pogratulował radnym uzyskania 
mandatu radnych Powiatu Wodzisławskiego, gdyż jest to wielki zaszczyt                         
i szczególne zobowiązanie wobec wyborców, których będziecie reprezentować                   
i którym swoją pracą i zaangażowaniem będziecie służyć. Szczególne 
podziękowania złożył dla radnych reprezentujących Klub Prawo i Sprawiedliwość 
za zwycięstwo w tegorocznych wyborach, bowiem to obywatele swoim wyborem 
wskazali kto powinien sprawować władzę w Powiecie Wodzisławskim. Dlatego 
zaapelował do radnych reprezentujących środowiska samorządowe i polityczne                
o przyjęcie propozycji utworzenia proporcjonalnej koalicji uwzględniającej udział 
w organach powiatu radnych wszystkich ugrupowań. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, iż na dzień dzisiejszy 
nie posiada informacji o utworzeniu klubów radnych. 
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Radna p. T. Glenc - wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak stwierdził, że w wyniku 
braku innych kandydatur, lista została zamknięta. 
 
c) 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej                           
p. A. Krzyżak przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji 
Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 listopada 2014 roku dla 
przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. W wyniku głosowania tajnego 
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Wodzisławskiego zostali: radny p. E. 
Ogrodnik  - 18 głosów „za” oraz radny p. I. Serwotka – 17 głosów „za”.  
 
d) 
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do przeprowadzenia 
głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych 
wstrzymujących się.  
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala pogratulował nowo wybranym 
Wiceprzewodniczącym Rady i zaprosił ich do stołu prezydialnego. 
 
Ad. 9 
a) 
Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Starosty Rady 
Powiatu Wodzisławskiego zostali wybrani radni: 
- p. A. Krzyżak, 
- p. M. Lorek, 
- p. J. Wojaczek. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego.                     
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało                    
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu 
przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty 
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 18 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Komisję Skrutacyjną                      
o ukonstytuowanie się. 
 
b) 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak odczytał protokół                       
z ukonstytuowania się Komisji. Protokół stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił, iż głos prawidłowo oddany 
to głos oddany za pomocą znaku X w maksymalnie dwóch kratkach, a głos 
nieważny to postawienie znaku X w większej ilości kratek niż dwie lub 
niepostawienie znaku X w żadnej kratce. Poinformował, iż każdy radny kolejno 
będzie wyczytany i otrzyma wówczas kartę do głosowania, którą po wypełnieniu 
należy wrzucić do urny. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak zwrócił się o zgłaszanie 
kandydatów na Starostę Powiatu. 
 
Radny p. A. Skowron – w imieniu koalicji KW Platformy Obywatelskiej RP, KW 
Wspólnoty Samorządowej oraz KWW „Zgody i Rozwoju” zgłosił kandydaturę 
radnego p. T. Skatuły. Stwierdził, iż 27 lat pracował na stanowisku 
administracyjnym w branży górniczej, radny trzech kadencji Powiatu 
Wodzisławskiego, otrzymał także ponad 1400 głosów w swoim okręgu 
wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Wodzisławskiego. Wspomniał także, iż 
został wybrany jednogłośnie na Starostę w poprzedniej kadencji. Jest to 
człowiek, który zapewni bezpieczne zarządzanie Powiatem, a także 
przewidywalność decyzji. 
 
Radny p. T. Skatuła wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Radny p. R. Zalewski – zgłosił kandydaturę radnego G. Kamińskiego. w imieniu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, iż radny p. G. Kamiński uzyskał 
najlepszy wynik w wyborach do Rady Powiatu Wodzisławskiego, jeśli chodzi 
Miasto Wodzisław Śląski. Natomiast jeśli chodzi o ilość uzyskanych głosów na 
terenie całego Powiatu Wodzisławskiego, to jest to drugi wynik. Stwierdził, iż 
posiada on duże doświadczenie samorządowe – radny od dwóch kadencji, był 
również Przewodniczącym Komisji Infrastruktury w strukturach samorządu 
powiatowego. Ponadto jest zaangażowany w działalność na rzecz lokalnej 
wspólnoty – zorganizował wiele inicjatyw dla młodzieży. Z wykształcenia jest 
nauczycielem i pracuje z młodzieżą. 
 
Radny p. G. Kamiński wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak stwierdził, że w wyniku 
braku innych kandydatur, lista została zamknięta. 
 
Radny p. A. Kania – zapytał czy przewiduje się zadawanie pytań kandydatom 
na Starostę Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – stwierdził, iż istnieje taka 
możliwość. 
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Radny p. A. Kania – skierował zapytanie do p. T. Skatuły – zapytał jaki fakt w 
minionej kadencji uważa za największe osiągnięcie Zarządu Powiatu pod swoim 
kierownictwem oraz jakie skutki przyniosą Powiatowi? Ponadto zapytał jaki fakt 
uważa za „niespełnienie” i jakie skutki tego typu działania wywołały w stosunku 
do Powiatu? 
 
Radny p. T. Skatuła – powiedział, że o osiągnięciach i sukcesach można by było 
mówić dużo. Informacje te zostały ujęte w sprawozdaniu, które zostało ujęte w 
specjalnym wydaniu Wieści powiatowych. Według niego do największych 
sukcesów można zaliczyć pozyskanie 102.000.000,00 zł., a także 56.000.000,00 
zł. na infrastrukturę drogową, w tym także modernizację prawie co 7 km 
powiatowych dróg. Ponadto przebudowa dróg do stref gospodarczych w 
Czyżowicach, Godowie i Wodzisławiu Śląskim. Za dumę poprzedniej Rady 
Powiatu można uznać szkoły na najwyższym poziomie – 11.000.000,00 zł. na 
remonty szkół, a także rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – zapewniające warunki 
kształcenia podobne do tych jakie panują we współczesnych zakładach pracy. 
Stwierdził, że należy także wspomnieć o nowoczesnej komunikacji, na dzień 
dzisiejszy nie zadawala wszystkich, ale dzięki temu, że Powiat Wodzisławski stał 
się organizatorem komunikacji dla trzech gmin Powiatu Wodzisławskiego (chodzi 
o 9 linii, 150 kursów, 70 tys. osób oraz 80 tys. km. miesięcznie w powiatowych 
przewozach pasażerskich), to tam sytuacja znacznie się poprawiła. Zasugerował, 
iż będzie dążył to tego aby taką komunikację rozszerzyć, aby obejmowała cały 
Powiat i spełniała oczekiwania mieszkańców. Ponadto Urząd stara się być 
przyjazny mieszkańcom, a chlubą jest profesjonalnie działający Wydział 
Komunikacji. Stwierdził, iż nowoczesna opieka zdrowotna, to z jednej strony 
sukces, a z drugiej strony w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia. Ponieważ 
mimo bezpośredniego wsparcia powiatowej opieki zdrowotnej – 4.000.000,00 zł. 
oraz 10.000.000,00 zł. poręczenia kredytu dla PPZOZ. Zostały również 
poszerzone oferty nowoczesnych usług medycznych dla mieszkańców Powiatu 
Wodzisławskiego dzięki uruchomieniu Kliniki Kardiologicznej oraz Stacji Dializ. 
Ponadto zasugerował, iż problematyka opieki zdrowotnej będzie aktualna w 
obecnej kadencji Rady Powiatu. Chlubą jest także wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych – 13.000.000,00 zł. rocznie, pozwalają na to aby osoby 
niepełnosprawne czuły się wśród nas dobrze. Został także uruchomiony 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto 
41.000.000,00 zł. na walkę z bezrobociem. Jeśli chodzi o to nad czym obecna 
Rada Powiatu będzie musiała się pochylić, a Zarząd Powiatu podejmować 
skuteczne działania, to dotyczy gównie służby zdrowia, transport oraz oświata, 
aby zminimalizować skutki niżu demograficznego, a także sprostaniu 
wymaganiom jakie nałożyła na organy prowadzące reforma szkolnictwa 
zawodowego. 
  
c) 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. 
Krzyżak przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 listopada 2014 roku dla przeprowadzenia 
głosowania tajnego w celu wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Protokół 
wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. W wyniku 
głosowania tajnego przy 18 głosach „za” Starostą Wodzisławskim został radny           
p. T. Skatuła. 
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d) 
Projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Wodzisławskiego, stanowiący 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do przeprowadzenia 
głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych 
wstrzymujących się.  
Uchwałę Nr I/6/2014 w sprawie wyboru Starosty Wodzisławskiego 
została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala pogratulował nowo wybranemu 
Staroście. 
 
Starosta p. T. Skatuła – stwierdził, iż otrzymał dzisiaj od Wysokiej Rady 
mandat zaufania dający mu możliwość podejmowania działań zmierzających do 
jeszcze większego rozwoju naszego Powiatu i zaspakajania potrzeb jego 
mieszkańców , dlatego dołoży wszelkich starań aby swoje obowiązki wykonywać 
sumiennie i należycie, a danego Mu zaufania nie zawieść. Zasugerował, iż należy 
do grona tych osób dla których władza to możliwość służenia innym, dlatego ze 
swej strony uczyni wszystko, aby tę służbę wypełniać z należytym 
zaangażowaniem i poświeceniem i nadal będzie się starał „budować, a nie 
burzyć”, „łączyć, a nie dzielić” oraz skutecznie rozwiązywać problemy. Powiedział, 
iż dzisiaj zapisujemy w historii tego Powiatu następną kartę, a jaka będzie 
ostatnia, to zależy od nas samych – od naszej mądrości i zgodnego działania. 
Społeczeństwo naszego Powiatu oczekuje od nas rozwiązania wielu trudnych 
zadań, dlatego musimy realizować program dalekowzroczny oraz strategiczny. 
Pomimo znaczących osiągnieć w ostatnich piętnastu latach, przed Radą daleka 
droga i długa lista spraw, które będziemy wspólnie realizować. Poprzez 
aktywność radnych, zaangażowanie pracowników samorządowych oraz dobrą 
współpracę z mieszkańcami naszego Powiatu oraz samorządami różnych szczebli 
możemy zrealizować nasze zamierzenia na najbliższe lata. Dlatego planuje w tym 
celu kontynuować spotkania władz gminnych i powiatowych w ramach konwentu, 
który pozwala wypracowywać rozwiązania najlepsze z punktu widzenia gmin i 
powiatu. Jest to również związane z właściwym wdrożeniem i rozliczaniem 
projektów planowanych do realizacji w ramach zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych Subregionu Zachodniego opiewających dla gmin i powiatu na 
kwotę ponad 110.000.000,00 zł., z czego dla samego Powiatu Wodzisławskiego, 
to kwota około 15.000.000,00 zł. Ponadto wiele uwagi zamierza poświęcić na 
tworzenie różnorodnych form walki z wykluczeniem społecznym, jak też 
stwarzanie mieszkańcom warunków do rozwoju inicjatyw lokalnych i partycypacji 
społecznej. Ponadto przedstawił najważniejsze zadania do realizacji w obecnej 
kadencji: 

− transport i drogi – konieczny jest rozwój dostosowanej do potrzeb 
mieszkańców komunikacji zbiorowej, poprawa i rozwój infrastruktury 
drogowej z uwzględnieniem tras rowerowych w nowych inwestycjach 
drogowych, kontynuowanie działań mających na celu przywrócenie 
połączeń osobowych na trasie kolejowej Wodzisław Śl. – Chałupki, 

− ochrona zdrowia – podjęcie skutecznych działań zmierzających do poprawy 
sytuacji finansowej PPZOZ z uwzględnieniem zmian strukturalno- 
organizacyjnych w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych dla zachowania 
publicznego charakteru Zakładu, 
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− bezrobocie i aktywizacja lokalnego rynku pracy – łagodzenie skutków 
bezrobocia poprzez aktywizację zawodową – staże, szkolenia, wsparcie 
doradcze i finansowe na rozpoczęcie dzielności gospodarczej. Wspieranie 
rozwoju rynku pracy poprzez dialog partnerski i poprawę zasobów 
lokalnego rynku pracy oraz tworzenie przyjaznej atmosfery dla rozwoju 
biznesu, jak również zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zakresie 
nowych technologii oraz zarządzania informacją przestrzenną, a także 
wsparcie dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz 
stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Ponadto promowanie i rozwój 
wolontariatu, jako przygotowania do przyszłej pracy, 

− edukacja – to konieczność zminimalizowania skutków niżu 
demograficznego, a także sprostanie oczekiwaniom jakie nałożyła na 
organy prowadzące reforma szkolnictwa zawodowego poprzez 
dostosowanie budżetów szkół do zmniejszającej się wysokości subwencji 
oraz optymalne wykorzystanie bazy dydaktycznej na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych osób dorosłych oraz młodzieży. Ponadto chodzi 
także o wspieranie rozwoju najzdolniejszych uczniów i powołanie do tego 
celu Ośrodka Rozwoju Młodych Kadr w ramach ZIT-u. Adaptacja i 
przystosowanie pracowni do kształcenia w nowych kierunkach zawodowych 
oparte o nowe technologie i ujęte w Programie Rozwoju Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020 oraz wzmocnienie kształcenia ustawicznego 
poprzez współpracę z lokalnymi pracodawcami, 

− bezpieczeństwo publiczne i przeciwpowodziowe – dotyczy realizacji 
programów profilaktyczno- wychowawczych w celu ochrony młodzieży 
przez patologiami i uzależnieniami oraz współpracą ze służbami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpowodziową. 

Ponadto nadchodzi okres konsultacji nowej Strategii Rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025. Będzie to okazja do tego aby znalazły się 
w tym dokumencie takie zadania, które pozwolą spełnić misję i wizję Powiatu 
Wodzisławskiego. Według niego dzięki pracy radnych na rzecz Powiatu 
Wodzisławskiego zamierzone cele zostaną zrealizowane. 
 
Ad. 10 
a) 
Projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wicestarosty                   
i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego zostali wybrani radni: 
- p. A. Krzyżak, 
- p. M. Lorek, 
- J. Wojaczek. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu 
przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty                   
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i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił Komisję Skrutacyjną                  
o ukonstytuowanie się. 
 
b) 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. Krzyżak odczytał protokół                        
z ukonstytuowania się Komisji. Protokół stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Następnie przedstawił sposób głosowania – wyjaśnił, iż głos prawidłowo oddany 
to głos oddany za pomocą znaku X w jednej z kratek, a głos nieważny to 
postawienie znaku X w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku X                          
w żadnej kratce. Poinformował, iż każdy radny kolejno będzie wyczytany                               
i otrzyma wówczas kartę do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do 
urny. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił się do Starosty Powiatu                  
o zgłoszenie kandydatów na Wicestarostę i Członków Zarządu Powiatu. 
 
Starosta p. T. Skatuła wystąpił z wnioskiem o wybór Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego w następującym składzie: 
- Wicestarosta Powiatu – radny p. L. Bizoń – 33 lata pracy w samorządzie – 
Urzad Gminy Lubomia, a od 2007 roku Sekretarz Gminy Lubomia, radny dwie 
kadencje w Gminie Lubomia oraz radny w kadencji 2006 – 2010 Powiatu 
Wodzisławskiego – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, a 
później Budżetu i Finansów, 
- Członek Zarządu Powiatu – radny p. D. Prus – historyk długoletni nauczyciel w 
szkołach ponadgimnazjalnych oraz Dyrektor Zespołu szkół Zawodowych w 
Rybniku, a także Prezes Zarządu Inwestprym Sp. z o. o., radny Powiatu 
Wodzisławskiego IV kadencji i powołany na stanowisko Wicestarosty, członek 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej oraz Komisji Budżetu, a także Członek od 2012 roku Powiatowej Rady 
Pożytku Publicznego, w latach 2011 – 2012 członek Rady Społecznej SPZOZ w 
Wodzisławiu Śl., 
- Członek Zarządu Powiatu - radna p. J. Chlebik - Turek, w latach 1987 – 1991 
Dyrektor Zakładowego Domu Kultury w Rydułtowach, w latach 1993 – 1998 
zatrudniona w Urzędzie Miasta Rydułtowy, a od 2008 roku do nadal Dyrektor 
Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS, radna Powiatu Wodzisławskiego IV 
kadencji, a także Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz członek 
Komisji Rewizyjnej, a także członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
- Członek Zarządu Powiatu - radny p. D. Topol, radny Powiatu Wodzisławskiego 
IV kadencji, a w okresie pełnienia mandatu Radnego, członek Komisji 
Organizacyjnej i Komisji Budżetu oraz Powiatowej Rady Pożytku Publicznego,                      
a od 2003 roku członek Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych,                
a także wieloletni pracownik samorządowy Urząd Miasta Radlin i Żorskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, członek Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu 
Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, zaangażowany w działania na rzecz 
bezpieczeństwa poprzez przewodzenie Ochotniczej Straży Pożarnej                        
w Biertułtowach. 
 
Radny p. L. Bizoń - wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny p. D. Prus - wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radna p. J. Chlebik – Turek - wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny p. D. Topol - wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
c) 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. A. 
Krzyżak przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 listopada 2014 roku dla przeprowadzenia 
głosowania tajnego w celu wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik                
nr 26 do protokołu. 
W wyniku głosowania tajnego przy 18 głosach „za” Wicestarostą wybrany został 
radny p. L. Bizoń, a członkami Zarządu zostali wybrani: radny p. D. Prus – 17 
głosów „za”, radna p. J. Chlebik – Turek – 17 głosów „za” oraz radny p. D. Topol 
– 18 głosów „za”l. 
 
d) 
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących. 
Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków 
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego została podjęta i stanowi załącznik nr 28 
do protokołu. 
 
Ad. 11 a) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia ilości komisji powoływanych przez 
Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków, stanowiący 
załącznik nr 29 do protokołu. 

 
Radny p. A. Kania – zapytał, czy Przewodniczący Rady Powiatu z góry zakłada, 
że dana komisja będzie liczyła określoną ilość radnych? 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – powiedział, że zgodnie                           
z zapisami Statutu propozycje składu komisji przedstawia danej Radzie 
Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych oraz klubów 
radnych. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia ilości komisji powoływanych przez Radę 
Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków wraz ze zmianami.                          
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych,                 
1 głos wstrzymujący się, 3 głosach przeciwnych. 
Uchwała Nr I/9/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia ilości komisji powoływanych przez Radę Powiatu oraz 
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określenia ich nazw i liczby członków została podjęta. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad. 11 b) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji 
Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik                

nr 31 do protokołu. 
 

Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujący i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/10/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 32 do protokołu. 
 
Ad. 11 c) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 33 do protokołu. 
 

Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujący i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/11/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 34 do 
protokołu. 
 
Ad. 11 d) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia                             
i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami.                           
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów wstrzymujący i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/12/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
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Ad. 11 e) 
� Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji 

Infrastruktury Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 

37 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami.                      
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów wstrzymujący i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/13/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Ad. 11 f) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 39 do protokołu. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów 
wstrzymujący i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/14/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 
Ad. 11 g) 

� Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Strategii 
i Rozwoju Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 41 do 
protokołu. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów 
wstrzymujący i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/15/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia przedmiotu działania Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 42 do protokołu. 
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Ad. 11 h) 
� Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 43 

do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala - zgłosił kandydaturę radnego                     
p. R. Zalewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny p. R. Zalewski - wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatów nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/16/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 44 do protokołu. 
 
Ad. 11 i) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik              

nr 45 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił kandydaturę radnego p. A. 
Krzyżaka na Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
 
Innych kandydatów nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 22 radnych, 4 głosy wstrzymujące, bez głosów 
przeciwnych. 
Uchwała Nr I/17/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 46 do 
protokołu. 
 
Ad. 11 j) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 47 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Komisji Budżetu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił kandydaturę radnego                       
p. M. Lorek na Przewodniczącego Komisji Budżetu, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
 
Innych kandydatów nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 22 radnych, 4 głosy wstrzymujące  bez głosów i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/18/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 48 do 
protokołu. 
 
Ad. 11 k) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił kandydaturę radnego p. J. 
Grzegoszczyka na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, który 
wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatów nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia                        
i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami.                        
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, 5 
głosach wstrzymujących i bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr I/19/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 
50 do protokołu. 
 
Ad. 11 l) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 

51 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił kandydaturę radnej                         
p. K. Smudy na Przewodniczącą Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 
która wyraziła zgodę na kandydowanie. 
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Innych kandydatów nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury                    
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami.                         
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr I/20/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
Ad. 11 m) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 53 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił kandydaturę radnej p. D. 
Maćkowskiej na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatów nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 3 głosach 
wstrzymujących i bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr I/21/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
Ad. 11 n) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Strategii               
i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik 

nr 55 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił kandydaturę radnego                        
p. A. Skowrona na Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu, który 
wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatów nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego wraz ze zmianami. W głosowaniu 
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udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, 4 głosach 
wstrzymujących i 1 głosie  przeciwnym. 
Uchwała Nr I/22/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady 
Powiatu została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
Ad. 11 o) 

• Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiący 
załącznik nr 57 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                         
i społecznej osób niepełnosprawnych . W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała Nr I/23/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
podziału środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
Ad. 12 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych nie odnotowano. 
 
Ad. 13 
Wniosków i oświadczeń nie odnotowano. 
 
Ad. 14 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                                
z następującymi pismami: 

− Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
przekazujące Raport o stanie środowiska w Województwie Śląskim 
wydanego w 2013 roku, 

− Urzędu Gminy w Łaziskach Górnych dotyczące przesłania uchwały                        
w sprawie poparcia działań zmierzających do zahamowania wypływu 
środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego, 

− Urzędu Gminy Lyski w ww. sprawie, 
− Wojewody Śląskiego dotyczące umorzenia postępowania nadzorczego                  

w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia Statutu Powiatu Wodzisławskiego, 
− Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące używania łodzi                    

o napędzie motorowym na zbiornikach wodnych w okresie tarła ryb                       
i okresu lęgowego ptaków. 

Powyższe pisma są do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz Współpracy 
Zagranicznej. 
Ponadto poinformował konieczności złożenia oświadczeń majątkowych przez 
radnych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 
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Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15.30.  
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
       Przewodniczący Rady 
 
         /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala  
             


