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WRZ.0002.2.2014 
 

Protokół nr II/14  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 18 grudnia 2014 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 13.00. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego                              
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a. 
 
Na wstępie, wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchania świątecznego programu 
artystycznego, przygotowanego przez grupę uczniów z Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Następnie, przedstawiciel obecnej na sesji 
grupy harcerzy Hufca Ziemi Wodzisławskiej ZHP Chorągiew Śląska poinformował 
o przywiezionym z Częstochowy Betlejemskim Światełku Pokoju oraz złożył 
wszystkim zgromadzonym świąteczne życzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował przybyłym 
gościom za obecność i życzenia, po czym poprosił radnych o uruchomienie 
tabletów.  
Następnie, Przewodniczący otworzył sesję i na podstawie listy obecności 
stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności 
radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że zgodnie                 
z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym, radny nieobecny na pierwszej 
sesji rady powiatu składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.    
W związku z powyższym, Przewodniczący zaprosił nieobecnego na I sesji Rady 
Powiatu Wodzisławskiego p. Mateusza Górala do złożenia ślubowania. 
 
P. M. Góral złożył ślubowanie.  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala oficjalnie poinformował, że p. M. Góral 
wstąpił w szeregi Rady Powiatu Wodzisławskiego.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przekazał na wstępie informację, 
że z uwagi na wyjątkową sytuację zamierza skorzystać z odpowiednich zapisów 
statutowych, wskutek czego głosowania podczas obecnej sesji przeprowadzone 
zostaną dotychczasowym systemem tj. poprzez podniesienie ręki.  
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad sesji został dostarczony 
radnym wraz z materiałami na sesję i przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Ślubowanie kandydata na radnego Powiatu Wodzisławskiego p. Mateusza 
Górala. 
3. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od I sesji. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
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a) powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego,   
b) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego,   
c) ustalenia składu osobowego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, 
d) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
e) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 
Powiatu  Wodzisławskiego,     
f) ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady   
Powiatu Wodzisławskiego, 
g) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu  
Wodzisławskiego, 
h) ustalenia składu osobowego Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, 
i) zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia           
30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,  
j) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia           
29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą         
w Wodzisławiu Śląskim,   
k) zmiany Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Wodzisławskim na lata 2013-2015, 
l) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Wodzisławiu 
Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego 
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, 
m) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Pszowie,  
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy            
R. Traugutta 32, 
n) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 
o) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice              
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz 
utrzymania zieleni przydrożnej, 
p) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana             
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz 
utrzymania zieleni przydrożnej, 
q) powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, 
r) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                          
w Wodzisławiu Śląskim, 
s) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji 
bezpieczeństwa i porządku, 
t) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Tadeusza Skatuły, 
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u) 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, 
v) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, 
w) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok. 
8. Informacja na temat współpracy Powiatu Wodzisławskiego z partnerami 
zagranicznymi. 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Informacje bieżące. 
12. Zamknięcie obrad. 
 

Wobec braku uwag i wniosków do ww. porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu przystąpił do jego realizacji. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż protokół został 
przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad 
przyjęciem protokołu. Wzięło w nim udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
26 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych.  
 
Protokół Nr I/14 z obrad I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                    
26 listopada 2014 roku został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie                         
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od I sesji, które stanowi załącznik           
nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że w okresie                 
od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Ireneusz Serwotka – zapytał, czy 
znane są już jakieś decyzje dotyczące dofinansowania w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek), jeżeli chodzi o ulice: 
Oraczy i B. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim oraz czy są szanse na realizację 
obu tych ww. zadań. Ponadto, nawiązał do interwencji mieszkańców                           
ul. Piaskowej w Wodzisławiu Śląskim i w odniesieniu do tego, że Powiat 
Wodzisławski jest zarządcą ww. drogi zapytał, czy wiadomo kiedy prace                 
w ww. rejonie się zakończą. Poinformował także o zgłoszonych obawach 
mieszkańców tej ulicy, dotyczących sposobu prowadzenia prac oraz możliwości 
wystąpienia potencjalnego zagrożenia w postaci braku dojazdu do niektórych 
posesji. Poprosił o informację, czy prawdą jest, że prowadzone w tym obszarze 
prace wykonywane są w taki sposób, że w jednym roku robi się część 
kanalizacyjną, w przyszłym roku – przyłącza wodne, a w 2016 r. – kanalizację 
burzową; jeśli tak – to stanowi to ewenement. Dodał, że nie chodzi w tym 
momencie o szczegółową odpowiedź, lecz bardziej o szybką interwencję w tej 
kwestii. 
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Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 3 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala opierając się na przepisie                   
§ 42 ust. 4 Statutu Powiatu Wodzisławskiego, zgodnie z którym „pracą Komisji 
kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący 
Komisji, którzy są wybierani przez Radę” zaproponował wpisanie w treści 
uchwały nazwiska radnego p. Mateusza Górala. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu brało udział 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się. 
W związku z tym, że łączna liczba głosów nie odpowiadała liczbie głosujących 
radnych Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala wystąpił z wnioskiem               
o reasumpcję głosowania i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 
26 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 26 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. Ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
W związku z powyższym Przewodniczący Rady ponownie przystąpił do 
głosowania projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, przy 2 głosach przeciwnych             
i bez głosów wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/24/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala opierając się na przepisie              
§ 49 ust. 2 Statutu Powiatu Wodzisławskiego, mającego odniesienie do § 42      
ust. 2 ww. Statutu, zgodnie z którym „propozycje składu osobowego komisji oraz 
zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek 
zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji” zaproponował, aby            
w skład Komisji weszli następujący radni:  
- Mateusz Góral – Wiceprzewodniczący, 
- Lucyna Stiel, 
- Marek Rybarz, 
- Jerzy Grzegoszczyk.  
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
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Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/25/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie             
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7 c) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 7 

do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował, aby w skład Komisji 
weszli następujący radni:  
- Grzegorz Kamiński, 
- Tadeusz Skatuła, 
- Arkadiusz Skowron, 
- Ryszard Zalewski,  
- Krystyna Smuda, 
- Eugeniusz Wala. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Organizacyjnej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie               
ustalenia składu osobowego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 7 d) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu 
Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował, aby w skład Komisji 
weszli następujący radni:  
- Roman Marcol, 
- Leszek Bizoń, 
- Dawid Topol, 
- Ireneusz Serwotka, 
- Andrzej Kania, 
- Jadwiga Wojaczek. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr II/27/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. 7 e) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia            
i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował, aby w skład Komisji 
weszli następujący radni:  
- Joanna Stolarska,  
- Leszek Bizoń, 
- Danuta Maćkowska, 
- Eugeniusz Ogrodnik, 
- Sylwia Dąbek, 
- Teresa Glenc. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło             
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                     
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/28/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 7 f) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował, aby w skład Komisji 
weszli następujący radni:  
- Marek Rybarz, 
- Roman Marcol, 
- Michał Lorek, 
- Dariusz Prus, 
- Mirosław Andreczko, 
- Jadwiga Wojaczek.  
 
W dyskusji:  
P. J. Wojaczek: oświadczyła, że nie wyraża zgody na pracę w tej Komisji. 
 
Dalszych głosów w dyskusji nie odnotowano.  
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Wobec powyższego oświadczenia, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 
poprosił o wykreślenie nazwiska p. Jadwigi Wojaczek w treści ww. projektu 
uchwały, a następnie przystąpił do głosowania zmodyfikowanego projektu 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło             
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/29/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 7 g) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik         

nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował, aby w skład Komisji 
weszli następujący radni:  
- Lucyna Stiel, 
- Łukasz Krzystała, 
- Eugeniusz Ogrodnik, 
- Janina Chlebik-Turek, 
- Sylwia Dąbek, 
- Grzegorz Kamiński. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/30/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 7 h) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Strategii           
i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący załącznik 

nr 17 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zaproponował, aby w skład Komisji 
weszli następujący radni:  
- Łukasz Krzystała,  
- Ireneusz Serwotka, 
- Joanna Stolarska, 
- Dariusz Prus, 
- Andrzej Kania, 
- Mirosław Andreczko. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Strategii i Rozwoju 
Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
Uchwała Nr II/31/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Strategii i Rozwoju Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
Ad. 7 i) 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie  
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący 
załącznik nr 19 do protokołu. 

 
W dyskusji: 
P. T. Glenc: zgłosiła propozycję dotyczącą zwiększenia liczby aptek 
ogólnodostępnych na terenie gminy Gorzyce, gdzie tego rodzaju apteka nie 
funkcjonuje.  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala: poprosił o uściślenie, o którą 
konkretnie aptekę chodzi. 
P. T. Glenc: w odpowiedzi stwierdziła, że mogłaby być to jakakolwiek apteka na 
terenie gminy Gorzyce, która byłaby czynna w ramach ww. systemu. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala: nie jest możliwe dokonanie 
proponowanej zmiany, jako że plan został uzgodniony z właścicielami aptek i - 
zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą – niemożliwe jest przymusowe 
umieszczenie w nim innych placówek.  
P. T. Glenc: stwierdziła, że może to stanowić wniosek na przyszłość,                          
o uwzględnienie tego przy wszelkiego rodzaju przedmiotowych konsultacjach                
w tym zakresie. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala: poprosił o odnotowanie                           
i rozpatrzenie ww. propozycji przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  
 
Dalszych głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie  ustalenia rozkładu 
godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym 
się. 
Uchwała Nr II/32/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego               
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie  ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego, została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu. 
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Ad. 7 j) 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach          
i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący 
załącznik nr 21 do protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                      
i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział 
wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/33/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 7 k) 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2013-2015, stanowiący 
załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej            
w Powiecie Wodzisławskim na lata 2013-2015. W głosowaniu udział wzięło              
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                   
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/34/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zmiany Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Wodzisławskim na lata 2013-2015, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad. 7 l) 

• Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum 
Uzupełniające w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy  
Szkolnej 1, stanowiący załącznik nr 25 do protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające 
w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych             
im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1. W głosowaniu 
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udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/35/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające                        
w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy  
Szkolnej 1, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik                
nr 26 do protokołu. 
 
Ad. 7 m) 

• Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum 
Profilowane w Pszowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy R. Traugutta 32, stanowiący 
załącznik nr 27 do protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane                    
w Pszowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 
przy ulicy R. Traugutta 32. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/36/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające                        
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Pszowie,  
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy 
ulicy R. Traugutta 32, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad. 7 n) 

• Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu 
Śląskim, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 29 do 
protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład 
Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.                     
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/37/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim,  wchodzącej           
w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
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Ad. 7 o) 
• Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania 

publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 31 do protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło               
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                     
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/38/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy 
Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Ad. 7 p) 

• Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 33 do protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz 
utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych.                    
Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
Uchwała Nr II/39/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Ad. 7 q) 

• Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 35 do protokołu. 
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W dyskusji: 
P. A. Skowron: zapytał, z czego wynika różnica w kwotach finansowych, jeżeli 
chodzi o środki przyznane poszczególnym gminom, czy zależy to od długości 
dróg oraz czy jest jakaś wycena tych usług. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Tomasz Wójcik: jeżeli chodzi                         
o powierzanie zadań zarządzania drogami publicznymi w zakresie utrzymania 
chodników dróg powiatowych, kwoty wynegocjowane z poszczególnymi gminami  
uzależnione są od obszaru i liczby kilometrów bieżących. W niektórych gminach 
jest więcej chodników czy zieleni niż w innych - i te wszystkie czynniki były brane 
pod uwagę. Jeżeli chodzi o ceny, to od jakiegoś czasu pozostają one na 
niezmiennym poziomie i z każdą z gmin były wynegocjowane indywidualnie.  
 
Dalszych głosów w dyskusji nie odnotowano. 
  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych 
Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło            
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                   
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/40/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg 
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala o godz. 14:15 ogłosił 30-minutową 
przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   
 
Ad. 7 r) 

• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik             

nr 37 do protokołu. 
 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych.                    
Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie  
wstrzymującym się. 
Uchwała Nr II/41/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego           
w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 38 
do protokołu. 
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Ad. 7 s) 
• Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu 

Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku, stanowiący 
załącznik nr 39 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu E. Wala przypomniał, że komisja 
bezpieczeństwa i porządku działa pod przewodnictwem Starosty i nie jest komisją 
rady powiatu. Ww. komisję powołuje się w celu realizacji zadań Starosty                   
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z ustawą                        
o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu Wodzisławskiego ma obowiązek 
oddelegowania 2 kandydatów spośród radnych. Przewodniczący Rady Powiatu 
zaproponował, aby w skład Komisji weszli następujący radni: 
 
1. Janina Chlebik-Turek, 
2. Grzegorz Kamiński. 
 
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  
   
W dyskusji: 
P. D. Prus: wystąpił z wnioskiem, by przeprowadzić osobne głosowania nad 
każdą z kandydatur. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala: poinformował, że nigdy wcześniej        
w taki sposób nie głosowano, dodając jednocześnie, że jeżeli wniosek nie 
zostanie wycofany podda go pod głosowanie i decyzję w tej kwestii podejmie 
Rada. Wyraził również opinię, że ww. wniosek wydaje się być bezcelowy, jako że              
w sytuacji, gdyby wnioskujący nie miał zamiaru udzielenia poparcia któremuś      
z kandydatów, to wówczas powinien zagłosować przeciwko tej uchwale.  
P. D. Prus: wyraził przekonanie, że zgłoszony przez niego wniosek jest zasadny, 
stwierdzając, że nie jest jedynym radnym wyrażającym pogląd, że głosowanie 
powinno mieć miejsce na każdego z kandydatów osobno.        
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania wniosku 
dotyczącego osobnego głosowania na każdą z przedstawionych kandydatur.             
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało               
3 radnych, przeciw było 19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się.            
Ww. wniosek został odrzucony.  
 
Dalszych głosów w dyskusji nie odnotowano.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do 
składu komisji bezpieczeństwa i porządku. W głosowaniu udział wzięło                  
25 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, przeciw był 1 radny.  
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że radny p. D. Prus zagłosował 
dwukrotnie i wystąpił z wnioskiem o reasumpcję głosowania poddając go pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.                   
Ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
W związku z powyższym Przewodniczący Rady ponownie przystąpił do 
głosowania projektu uchwały w sprawie w sprawie delegowania dwóch radnych 
Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku.             
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W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 
przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
 

Uchwała Nr II/42/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie        

delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji 
bezpieczeństwa i porządku, została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 
40 do protokołu. 
 
Ad. 7 t) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 
Wodzisławskiego Pana Tadeusza Skatuły, stanowiący załącznik nr 41 do 
protokołu. 

 
Nie odnotowano głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Starosta                  
p. T. Skatuła nie weźmie udziału w głosowaniu, po czym przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 
Wodzisławskiego Pana Tadeusza Skatuły. W głosowaniu udział wzięło                
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych oraz 
przy 5 głosach wstrzymujących się. 

Uchwała Nr II/43/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Tadeusza 
Skatuły, została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Ad. 7 u) 

• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XXXVIII/375/2013 z  dnia  19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego na  2014  rok wraz z załącznikami, stanowiący 
załącznik nr 43 do protokołu. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                        
Nr XXXVIII/375/2013 z  dnia  19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na  2014  rok wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych                   
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/44/2014 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 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Ad. 7 v) 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, 
stanowiący załącznik nr 45 do protokołu. 
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Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego p. M. Rakowski: w imieniu Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego zgłosił następujące autopoprawki:  
- w zestawieniu tabelarycznym ww. wykazu planowanych wydatków - jako 
ogólną wartość wydatków w złotych wpisano kwotę 2 395 245 zł, podczas gdy 
winna ona wynosić 2 392 245 zł,  
- w rozdziale 75020 klasyfikacji budżetowej (Starostwa powiatowe)                             
w wyszczególnionym punkcie pn. „Wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5043 (ul. Wiejska)            
z drogą gminną (ul. Boryńska) w Gogołowej poprzez korektę geometrii oraz 
skanalizowanie skrzyżowania oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu” - 
termin realizacji zadania jest do 31.03.2015 r., a winno być – do 30.06.2015 r.  
- w rozdziale 80120 klasyfikacji budżetowej (Licea ogólnokształcące)                         
w wyszczególnionym punkcie pn. „Wydatki związane z realizacją zadania                
pn. „Przebudowa klatek schodowych wraz z zabudową urządzeń zapobiegających 
zadymieniu oraz częściowa wymiana więźby dachowej w Zespole Szkół im.                 
14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.” – w rubryce „Termin realizacji” 
poprosił o uzupełnienie daty 30.06.2015 r.  

Głosów w dyskusji nie było.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.          
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr II/45/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie                

ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
Ad. 7 w) 

� Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok, 
stanowiący załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 

Uchwała Nr II/46/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
ta stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 
Ad.8 
Informacja na temat współpracy Powiatu Wodzisławskiego z partnerami 
zagranicznymi. 
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Ww. informacja stanowi załącznik nr 49 do protokołu.  
 
Uwag i głosów w dyskusji nie było. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził 
przyjęcie ww. informacji przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.   
 
Ad. 9 
Starosta Wodzisławski p. T. Skatuła: odpowiadając na zapytanie radnego         
p. I. Serwotki, poinformował, że Powiat Wodzisławski nie otrzymał jeszcze 
żadnych decyzji w kwestii dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, zatem na ten moment nie ma oficjalnej informacji w tym 
temacie. Jeżeli chodzi o kwestię ulic Syrokomli i Piaskowej Starosta poinformował 
o otrzymanej  deklaracji, zgodnie z którą do nadchodzących świąt droga ta ma 
być gotowa do użytkowania, dodając jednocześnie, że – mimo iż chodzi o drogę 
powiatową – to część prowadzonych tam robót, związanych głównie                    
z kanalizacją, wykonywanych jest przez Miasto Wodzisław Śląski. Nawierzchnia 
tych dróg powinna była być już wykonana, jednak z uwagi na awarię wodociągów 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zleciło firmie realizującej powyższą 
inwestycję wykonanie prac w celu usunięcia wynikłej awarii. Starosta podkreślił 
ponadto, że jest to sytuacja szczególna i wyraził nadzieję, że wspomniana 
deklaracja w kwestii terminu zostanie spełniona.  
 
Ad. 10 
Wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano.  
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                         
z następującą korespondencją, która wpłynęła w okresie między sesjami: 
- p. Marian Drosio – pismo do Przewodniczącej Powiatowej Rady Pożytku 
Publicznego p. Marii Kopsztejn z informacją o zgłoszeniu rezygnacji z prac                   
w ww. Radzie. 
W tym punkcie głos zabrał radny p. D. Topol, który zwrócił się z prośbą                
o przyjęcie jego rezygnacji z prac w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przekazał, że - zgodnie ze stosowną 
uchwałą - dokonał niezbędnych uzgodnień i wskazuje dwóch radnych 
delegowanych do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego: p. M. Lorka                           
i p. M. Górala. Poinformował ponadto, że obaj radni wyrazili zgodę na pracę          
w ww. Radzie.   
- Wojewoda Śląski – pismo wraz z kopią złożonego Wojewodzie Śląskiemu 
oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego na 
zakończenie kadencji, 
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim - pismo z informacją 
dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych, 
- Prezes Zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim p. Krzysztof Dybiec – 
pismo z apelem dotyczącym zmian w zakresie gospodarki w naszym powiecie 
oraz propozycjami współpracy.  
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o skierowaniu ww. pisma do Komisji 
Strategii i Rozwoju Powiatu.    
- p. Antoni Polok – pismo skierowane do Burmistrza Miasta Radlin dotyczące 
kwestii drogi gminnej (ul. boczna Głożyńska) leżącej na terenie Miasta Radlin.   
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował o skierowaniu               
ww. pisma do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.    
- Pismo z informacją o utworzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r. klubu radnych 
Wspólnota Samorządowa.  
- Pismo z informacją o utworzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r. klubu radnych 
Prawo i Sprawiedliwość. 
- Poseł na Sejm RP p. Henryk Siedlaczek – pismo z odpowiedziami na złożone 
przez posła interpelacje dotyczące m.in. rekompensat dla rolników w związku     
z rosyjskim embargiem oraz różnic w wysokości deputatów węglowych dla byłych 
pracowników kopalń.  
- Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – pismo z informacją              
o przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego oraz jej ustaleniach.       

 
Powyższe pisma są do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz Współpracy 
Zagranicznej. 
Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z: 

� harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego                       
i terminem sesji w miesiącu styczniu 2015 roku, 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 50 do protokołu. 

 
Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala oraz ks. prałat Bogusław 
Płonka złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.  
 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 15:30. 
 
 
Protokołował: 
Przemysław Podeszwa 
Wydział Rady i Zarządu  
oraz Współpracy Zagranicznej    Przewodniczący Rady 
 
           /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
                                      
 


