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WRZ.0002.1.2015 
 

Protokół nr III/15  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 29 stycznia 2015 roku 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 29 stycznia 2015 
roku o godz. 13.30. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum 
Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na 
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło  
27 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przywitał także Prezesa 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wodzisławiu Śląskim p. Marię Tkocz. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
porządek obrad wraz z materiałami na sesję został dostarczony radnym poprzez 
program „eSesja” i przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  

II sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz 

przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2015. 
7. Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego: 

a) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2015-2026, 

b) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 
rok wraz z załącznikami. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) wystąpienia ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą  
w Katowicach, 

b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok, 

c) zmiany Uchwały Nr II/43/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Tadeusza 
Skatuły. 

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11.Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.Informacje bieżące. 
13.Zamknięcie obrad III sesji. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zgłosił autopoprawkę do 
porządku obrad sesji poprzez dodanie dodatkowego projektu uchwały w pkt 9, 
który to punkt będzie brzmiał: „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
wskazania terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zakazu używania jednostek 
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pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych 
położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia” i otrzyma numerację 9 d. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
zmian w porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (2 radnych 
nie brało udziału w głosowaniu). Inne uwagi ani wnioski nie zostały zgłoszone, 
zatem Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji 
następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  

II sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz 

przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2015. 
7. Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego: 

a) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2015-2026, 

b) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 
rok wraz z załącznikami. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) wystąpienia ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą  
w Katowicach, 

b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok, 

c) zmiany Uchwały Nr II/43/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Tadeusza 
Skatuły, 

d) wskazania terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały  
Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zakazu 
używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym 
na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia.  

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
11.Wnioski i oświadczenia radnych. 
12.Informacje bieżące. 
13.Zamknięcie obrad III sesji. 

 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż protokół 
został przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział 
wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr II/14 z obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
18 grudnia 2014 roku został przyjęty. 
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Ad. 4 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie  
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od II sesji, które stanowi załącznik  
nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radna p. Danuta Maćkowska zabierając głos powiedziała, że z wielką uwagą 
wysłuchała sprawozdania Starosty, a na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu - planów działań na 2015 rok, które przedstawiły Naczelnik Wydziału 
Oświaty oraz Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, a także Skarbnika, 
który omawiał projekt budżetu na rok 2015. Powiedziała, że prawdą jest, że 
dotychczasowe działania Starosty, które wspomagały placówki oświatowe 
przynosiły ogromne efekty. Powiat może pochwalić się sukcesami w wielu 
olimpiadach, konkursach, a co najważniejsze o poziomie procesu dydaktycznego 
w szkołach ponadgimnazjalnych świadczą chociażby wysokie wyniki matur. 
Wszyscy zdają sobie także sprawę, że służba zdrowia i oświata to najwięksi 
beneficjenci środków pochodzących z budżetu państwa. P. Danuta Maćkowska 
dodała, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radni są 
bardzo zaniepokojeni sygnałami, które do nich docierają z powodu niedoboru 
środków na finansowanie placówek oświatowych. W związku z tym, zapytała 
skąd taka wysoka skala oszczędności, która w niektórych placówkach 
prawdopodobnie dochodzi aż do 500 tyś. zł. Dodała, że członkowie Komisji 
Oświaty oraz pozostali radni chcieliby uzyskać rzetelne informacje do jakich 
wysokości oszczędności został zobligowany każdy dyrektor danej placówki 
oświatowej i jak ma dokonać tego „cudu”, aby nie doszło do likwidacji etatów czy 
placówek. Poprosiła również o wyjaśnienie problemu związanego z delegacjami 
dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia indywidualne. Kolejnym problemem, 
który poruszyła w swoim wystąpieniu radna p. Danuta Maćkowska, a który 
wyłonił się podczas prac Komisji Oświaty, jest działalność ognisk pracy 
pozaszkolnej. Dokonała porównania na podstawie Miasta Rydułtowy, gdzie 
subwencja oświatowa na działalność ogniska na rok 2014 wynosiła 309 tys. 891 
zł, natomiast w 2015 roku – 155 tys. 304 zł. To jest aż o 50% mniej środków 
przyznanych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tym bardziej, że zmiany 
całkowitej wartości subwencji oświatowej dla Starostwa Powiatowego  
w porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyły się tylko o 3,7 %, a nie o 50%. 
Zapytała, co jest powodem tak drastycznych cięć finansowych, bo liczba 
wychowanków na zajęciach pozalekcyjnych w Powiecie Wodzisławskim nie 
zmniejszyła się o 50%. Tym bardziej, że w swojej odpowiedzi na pismo 
Burmistrza Rydułtów, Starosta obiecał, że Zarząd ponownie rozpatrzy zmiany 
wysokości dotacji na zadania pozaszkolne w gminach. Radna p. Danuta 
Maćkowska nadmieniła także, że na stronie internetowej Powiatu 
Wodzisławskiego w dniu 23.01.2015 roku, pojawiła się informacja dotycząca 
decyzji o wystąpieniu Zarządu Powiatu do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie założenia  
i prowadzenia przez Powiat Wodzisławski szkoły artystycznej, tj. 3-letniego 
gimnazjum i 3-letniego liceum, zapewniając jednocześnie realizację podstawy 
programowej. Adresatami szkoły mają być uczniowie, którzy kończą szkołę 
podstawową. W związku z tym zadała pytanie: czy w obliczu takich oszczędności, 
Powiat stać na otwieranie kolejnych klas i czy to aby nie jest próba zrobienia 
awantury pomiędzy Powiatem a gminami. Tym bardziej, że tworzenie gimnazjum 
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plastycznego nie jest nową ofertą, bo dzieci uzdolnione pod tym kątem doskonalą 
swój talent w ognisku plastycznym w Rydułtowach. Radna p. Danuta Maćkowska 
dodała, że jej zdaniem jest to nieuczciwe w stosunku do oświaty w gminach ze 
względu na to, że tworzenie klas gimnazjalnych przy szkołach 
ponadgimnazjalnych stanowi zagrożenie dla szkół gminnych. Tym bardziej, że 
szkoły podstawowe i gimnazjalne w ramach reformy przeżywały już raz problem 
likwidacji etatów. Dodała, że nie krytykuje pomysłów Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych p. Anny Białek. Zaznaczyła, że jest to bardzo dobra szkoła, 
a Pani Dyrektor jest świetnym organizatorem, menadżerem i liderem oświaty, ale 
jest to nieetyczne, kiedy chce się ratować jedną szkołę kosztem innych. 
 
Radny p. Ryszard Zalewski zabierając głos powiedział, że jedno z jego zapytań 
dotyczy planowanych inwestycji drogowych. Poinformował, że niedawno odbyło 
się spotkanie z radnymi z Miasta Wodzisławia Śląskiego, dotyczące planów 
inwestycyjnych na drogach. W trakcie tego spotkania prowadzona była dyskusja 
na temat tego, jak Powiat dofinansuje inwestycje na terenie Wodzisławia, 
chodziło m.in. o „dojazd do Olszyn”. P. Ryszard Zalewski dodał, że najważniejszy 
dla Powiatu Wodzisławskiego jest rozwój gospodarczy, który można osiągnąć 
dzięki temu, że będą powstawały nowe miejsca pracy, nowe strefy. Jeżeli 
wpływów z podatków będzie więcej, będzie więcej miejsc pracy i więcej 
podatników, to wtedy będzie więcej środków do podziału i nie będzie problemów 
z tym, jak je podzielić. Zapytał, czy Zarząd dokonał już ustaleń dotyczących 
dofinansowania inwestycji drogowych, w tym inwestycji „na Olszynach”. 
Powiedział, że Powiat powinien mieć ustalone priorytety i te inwestycje, które 
służą do rozwoju gospodarczego powinny mieć wysoki priorytet. Zadał także 
pytanie związane z ruchem w centrum Wodzisławia. W Powiecie została 
utworzona komisja do opracowania zmian ruchu w centrum Miasta, tj. Rynek  
i okolice. Poprosił o podanie informacji dotyczących stopnia zaawansowania tych 
prac, ustaleń i planów. Zapytał, czy radni mogą mieć dostęp do tych informacji  
i czy mogą ewentualnie wyrazić swoją opinię. 
 
Radna p. Krystyna Smuda przedstawiła interpelację w sprawie transportu 
zbiorowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego, która stanowi załącznik nr 3 
do protokołu oraz interpelację w sprawie sytuacji w powiatowej służbie zdrowia, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Radny p. Andrzej Kania przedstawił interpelację w sprawie polepszenia 
bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5003 S  
w ciągu ulicy Radlińskiej i ulicy Leszka, która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Radny p. Grzegorz Kamiński poprosił o przedstawienie informacji dotyczących 
ubiegłotygodniowej wizyty Minister Kluzik-Rostkowskiej, która brała udział  
w spotkaniu z nauczycielami i z organami prowadzącymi z Miasta Wodzisławia 
Śląskiego. Zapytał, czy w tym spotkaniu uczestniczył reprezentant Powiatu. 
 
Ad. 6 

� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz 
przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2015, stanowiący załącznik 

nr 6 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poprosił o naniesienie 
przez radnych autopoprawki do projektu uchwały w załączniku nr 1, w III 
kwartale, w punkcie 4 powinno być: „Informacja z przebiegu wykonania budżetu 
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Powiatu za I półrocze 2015 roku”, a jest: „Informacja z przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku”. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia 
planów pracy komisji stałych na rok 2015. W głosowaniu udział wzięło  
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujący się  
i przeciwnych (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr III/47/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy 
komisji stałych na rok 2015 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026, stanowiący załącznik nr 8 

do protokołu. 
 
Głos w dyskusji zabrali: 
 
Radny p. Ryszard Zalewski zabierając głos powiedział, że poważnymi 
problemami związanymi z budżetem jest kwestia oświaty, której brakuje 4,5 mln 
zł oraz szpitala, gdzie na koniec listopada brakowało 5,7 mln zł. Poprosił  
o doprecyzowanie informacji dotyczącej oświaty oraz o wyjaśnienie, z czego 
wynika różnica między wysokością subwencji a kwotą, której brakuje w oświecie. 
P. Ryszard Zalewski zapytał także, jaki wpływ na tegoroczny budżet może mieć 
wynik finansowy szpitala. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski powiedział, że jeśli chodzi o wydatki 
jednostek organizacyjnych oświaty ujęte w działach 801 i 854 klasyfikacji 
budżetowej, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zabezpieczył takie środki, jakie 
wynikały z dokumentów, decyzji oraz wskaźników przekazanych przez Ministra 
Finansów. I tak: na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych oświaty 
przeznaczono całość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, czyli 52 mln 666 
tys. 928 zł. W sumie na wydatki bieżące jednostek organizacyjnych oświaty 
zabezpieczono kwotę 54 mln 65 tys. 153 zł, która pochodzi z dotacji celowej  
i części oświatowej subwencji ogólnej. Dodatkowo przeznaczono z własnych 
dochodów budżetu powiatu 1 mln 497 tys. 266 zł i z własnych środków budżetu 
powiatu 900 tys. zł na zadania inwestycyjne. Są to kwoty, które można było 
zabezpieczyć na wykonywanie zadań w zakresie jednostek organizacyjnych 
oświaty w momencie tworzenia projektu uchwały budżetowej. Skarbnik Powiatu 
p. Mariusz Rakowski zaznaczył, że nie jest to jeszcze ostateczna informacja, ani 
też ostateczna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, gdyż po przyjęciu 
uchwały budżetowej, do jednostek samorządu terytorialnego wpłyną informacje  
o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, jak i innych częściach, 
które są należne powiatowi wodzisławskiemu, jak chociażby części 
równoważącej. Dodał także, że jeśli chodzi o wynik finansowy Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, to jeszcze jest zbyt wcześnie żeby na 
ten temat mówić, ponieważ dopiero po zakończeniu roku obrachunkowego i przy 
przyjmowaniu sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, będzie można powiedzieć jak ten wynik się kształtuje. Rok 
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obrachunkowy 2014 jeszcze się nie zakończył, gdyż Zakład negocjuje  
z Narodowym Funduszem Zdrowia kwestię nadwykonań. Te nadwykonania 
wpłyną na wynik roku obrachunkowego 2014. Mówienie teraz o wyniku  
w kontekście budżetu jest przedwczesne. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026. W głosowaniu udział wzięło  
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez 
głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr III/48/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 
na lata 2015-2026 została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok 
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. 

 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła poinformował, że przedłożony pod 
obrady Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok zawiera następujące plany: 

1. Plan dochodów budżetowych zamykający się kwotą 128 231 152,00 zł. 
2. Plan wydatków budżetowych zamykający się kwotą 132 702 440,00 zł. 
3. Plan przychodów budżetowych zamykający się kwotą 6 600 223,00 zł. 
4. Plan rozchodów budżetowych zamykający się kwotą 2 128 935,00 zł. 
Ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 4 471 288,00 zł 

stanowi deficyt budżetowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, który 
planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym 
kredytów i pożyczek. 

Prognozując stronę dochodową budżetu powiatu na 2015 rok uwzględniono 
planowane wpływy z następujących tytułów: 

1. należnych kwot subwencji ogólnej w wysokości 54 195 106,00 zł, 
2. należnych z budżetu państwa dotacji celowych w wysokości 

14 965 433,00 zł, 
3. dochodów własnych w wysokości 58 225 888,00 zł, 
4. innych środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących w wysokości 844 725,00 zł. 
Planowane dochody ujęto w obligatoryjnym podziale na dochody bieżące  

w wysokości 126 276 974,00 zł i majątkowe w wysokości 1 954 178,00 zł. 
Plan wydatków budżetu powiatu uwzględnia wymagany przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa podział kwot wydatków na rodzaje tj. wydatki 
majątkowe oraz bieżące, a w ramach rodzajów na grupy i podgrupy wydatków. 
W planie wydatków na wydatki o charakterze bieżącym zabezpieczono kwotę   
123 477 039,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 
9 225 401,00 zł.  

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2015 rok zakłada nadwyżkę 
operacyjną w  wysokości 2 799 935,00 zł, i w związku z tym spełnia przesłankę 
zawartą w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazującą co najmniej 
zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. 

Ponadto uchwała budżetowa zawiera plany finansowe obejmujące tzw. 
gospodarkę pozabudżetową jak i plany finansowe będące w swej istocie 
uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków budżetowych. 



7 
 

Projekt budżetu powiatu został opracowany z zachowaniem zasady 
ostrożnego prognozowania dochodów i wydatków budżetowych, co ma swoje 
uzasadnienie w odczuwalnym w sektorze budżetowym kryzysie gospodarczym. 
Zarówno projekt uchwały budżetowej jak i dokumenty towarzyszące przedłożone 
przez Zarząd, zostały przeanalizowane przez skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach i uzyskały pozytywne opinie organu nadzoru 
finansowego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła wniósł  
o pozytywne rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej oraz przyjęcie go przez 
Wysoką Radę, w przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 
brzmieniu. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił: 

− uchwałę Nr 4100/V/209/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku V Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie 
uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu, 

− uchwałę Nr 4100/V/210/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku V Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2015 rok Powiatu Wodzisławskiego, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu, 

− uchwałę Nr 4100/V/211/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku V Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026, 
która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Michał Lorek przedstawił opinię Komisji 
Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącą projektu budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala odczytał pismo Starosty 
Wodzisławskiego p. Tadeusza Skatuły o pozytywnym zaopiniowaniu budżetu 
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, które stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz  
z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 
24 radnych, 2 głosy wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych (1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr III/49/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami 
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 8 

� Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 
rok, stanowiące załącznik nr 17 do protokołu. 
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Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Rada 
Powiatu sprawozdanie przyjęła. 
 
Ad. 9 a) 

� Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów z siedzibą w Katowicach, stanowiący załącznik nr 18 do 
protokołu. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów z siedzibą w Katowicach. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych 
(1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr III/50/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wystąpienia ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą  
w Katowicach została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik  
nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 9 b) 

� Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok, stanowiący załącznik nr 20 

do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów wstrzymujących się  
i przeciwnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr III/51/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
z zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad. 9 c) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/43/2014 z dnia 18 
grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 
Wodzisławskiego Pana Tadeusza Skatuły, stanowiący załącznik nr 22 do 
protokołu. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/43/2014 z dnia 18 grudnia 
2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego 
Pana Tadeusza Skatuły. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
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głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych (2 radnych 
nie brało udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr III/52/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr II/43/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Tadeusza 
Skatuły została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
Ad. 9 d) 

� Projekt uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia wniosku  
o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie 
mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych  
w Nieboczowach – Gmina Lubomia, stanowiący załącznik nr 24 do 
protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że pismo 
p. R. A., które stanowiło podstawę do powyższego projektu uchwały skierował do 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska z prośbą o przygotowanie 
stanowiska w tej sprawie do dnia 26 lutego. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia wniosku  
o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym 
spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina 
Lubomia. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało  
26 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych (1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr III/53/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania terminu rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały  
Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zakazu 
używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym 
na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. 10 
Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła odpowiadając na pytania dotyczące 
oświaty, które skierowała radna p. Danuta Maćkowska, powiedział, że ku 
zaskoczeniu całego Zarządu, Powiat pod koniec roku musiał dopłacić do oświaty 
prawie 4 mln zł. Dlatego też dokonał wnikliwej analizy, szukając miejsc,  
w których doszło do największych strat. P. Starosta w tym miejscu podał kwoty, 
które w 2014 roku Powiat musiał dopłacić do poszczególnych placówek 
oświatowych. I tak: I LO w Wodzisławiu Śl. - ponad 456 tys. 116 zł, ZSP – 
391 454 tys. zł, ZSE – 600 tys. 328 tys. zł, ZST – 1 mln 868 tys. 909 zł, LO  
w Rydułtowach – 846 tys. 866 zł, ZSP w Rydułtowach – 909 tys. 807 zł, ZSP  
w Pszowie – 532 tys. 557 zł, ZSP w Radlinie – 399 tys. 541 zł, PCKU – 1 mln 599 
tys. 460 zł, ZPSWR – 764 tys. 705 zł. Jedyną placówką, która wypracowała zysk 
był ZSZ – 1 mln 632 tys. 960 zł. Podał także wyliczony koszt, jaki ponosi każda 
szkoła na jednego ucznia. I tak: w I LO to 6 tys. 454 zł, w ZSP w Wodzisławiu Śl. 
– 8 tys. 268 zł, w LO w Rydułtowach – 8 tys. 700 zł, w ZSE – 7 tys. 527 zł,  
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w ZST – 8 tys. 843 zł, w ZSZ – 4 tys. 604 zł, w LO Nr II w Rydułtowach – 10 tys. 
271 zł, w ZSP w Radlinie – 6 tys. 377 zł, w ZSP w Pszowie – 8 tys. 672 zł,  
w PCKU – 6 tys. 924 zł, w ZPSRW – 28 tys. 344 zł. Starosta Wodzisławski  
p. Tadeusz Skatuła powiedział, że Zarząd nie może być obojętny na wyniki 
wspomnianej analizy. Zmniejszyła się tegoroczna subwencja oświatowa  
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeśli zsumować plany dla szkół niepublicznych, 
zapotrzebowania placówek i plany ognisk pracy pozaszkolnej, w budżecie na 
2015 rok w stosunku do planu finansowego zabrakłoby 7 mln 800 tys. zł. 
Zaznaczył, że ani Starosta ani Naczelnik Wydziału Oświaty nie kazał dyrektorom 
podjąć takich czy innych działań. Każdy z nich miał szukać oszczędności, bo są 
najbardziej zorientowani w tym gdzie można je znaleźć. Dyrektorzy szkół 
zadeklarowali oszczędności w kwocie prawie 1 mln 500 tys. zł, które w różnych 
szkołach kształtują się następująco: w I LO - 100 tys. 007 zł, ZSP – 196 tys. zł, 
LO w Rydułtowach – 72 tys. zł, ZSE – 259 tys. 529 zł, ZST – 70 tys. zł, ZSZ  
w Wodzisławiu Śl. – 126 tys. zł, PCKU – 500 tys. zł, ZSP w Radlinie – 73 tys. zł, 
ZSP Nr 2 w Rydułtowach – nie podał kwoty, którą może zaoszczędzić, ZSP  
w Pszowie – 12 tys. zł, ZPSWR – 200 tys. zł, PPP – 2 tys. zł, PODN – 14 tys. zł. 
Są to efekty analizy, którą przeprowadzili dyrektorzy i trudno zrozumieć zarzut, 
że zostały podjęte w tym kierunku działania. Skoro w stosunku do roku ubiegłego 
liczba uczniów zmalała o 16 oddziałów, subwencja jest mniejsza. Starosta 
Wodzisławski dodał także, że kwota prawie 8 mln zł, której ma zabraknąć, jest 
kwotą określoną na dzień dzisiejszy, która może jeszcze ulec zmianie. Dwa lata 
temu Powiat do oświaty dopłacał 800 tys. zł, dziś prawie 8 mln zł, to jest 
ogromna różnica, która powoduje niepokój. Zarząd nie może być obojętny na to, 
że w oświacie w ciągu dwóch lat koszty wzrosły prawie o 7 mln zł.  
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła odniósł się także do kwestii delegacji 
wystawianych nauczycielom na zajęcia indywidualne - odpowiada za nie dyrektor 
każdej szkoły, a nie Starosta czy Zarząd, bo pracodawcą dla nauczyciela jest 
dyrektor i on powinien postępować zgodnie z zasadami. Dyrektorzy mówią, że do 
ucznia trzeba dotrzeć środkiem najtańszym. 
Jeśli chodzi natomiast o ogniska pracy pozaszkolnej, to konstruując budżet, 
trzeba było znaleźć środki i ograniczyć koszty, chcąc go zamknąć. Jedyną szansą 
było zmniejszenie o 50% dotacji na prowadzenie tych ośrodków. Starosta  
p. Tadeusz Skatuła powiedział także, że obiecał Burmistrzom Radlina, Rydułtów  
i Prezydentowi Wodzisławia Śląskiego, że kiedy Powiat pozna ostateczną wartość 
wolnych środków, jeszcze raz pochyli się nad wysokością dotacji dla ognisk pracy 
pozaszkolnej i zadeklarował, że to zmniejszenie będzie wynosiło nie 50%, a 20%.  
P. Starosta nadmienił, że jest bardzo zaskoczony zarzutami postawionymi przez 
radną p. Danutę Maćkowską dotyczącymi założenia gimnazjum plastycznego. 
Przecież Powiat ma się rozwijać, ma iść do przodu, ma stwarzać swojej młodzieży 
najlepsze warunki dla jej rozwoju, dawać możliwość rozwoju talentów. 
Niezrozumiałe jest to, dlaczego propozycja utworzenia takiej szkoły przy Liceum 
Plastycznym, które jest do tego przygotowane, które ma kadrę i odpowiednie 
wyposażenie, jest tragiczna i nieetyczna. Ta informacja naprawdę została 
głęboko przeanalizowana, również pod kątem finansowym. Liceum Plastyczne po 
4 latach funkcjonowania, na dzień dzisiejszy ma 100 uczniów i na tych 100 
uczniów przez ostatni rok otrzymało kwotę 923 tys. 160 zł, a na funkcjonowanie 
Liceum Plastycznego Powiat wydał 500 tys. zł. Zaoszczędził w ten sposób ponad 
400 tys. zł ratując budżet II LO. Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła 
powiedział, że jest przekonany, że ta szkoła będzie funkcjonowała bezkosztowo 
dla Powiatu i dodatkowo będzie wspierała II LO. Dodał również, że wśród 61 
nauczycieli zatrudnionych w II LO, 57% stanowią tacy, którzy posiadają 
kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. To również jest szansa 
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dla tych nauczycieli na zatrudnienie ich w pełnych etatach, czyli pełniejszego 
wykorzystania ich potencjału zawodowego. Tym bardziej zarzuty są 
niezrozumiałe. Kolejnym argumentem w przedmiotowej sprawie jest możliwość 
przyjmowania do szkół artystycznych uczniów niepełnosprawnych lub 
dysfunkcyjnych. Ten wniosek, który został złożony przez Dyrektor Annę Białek, 
został uzgodniony i zaopiniowany przez radę pedagogiczną tej szkoły. 
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła odnosząc się do pytań  
i wypowiedzi radnego p. Ryszarda Zalewskiego powiedział, że Zarząd jeszcze nie 
podjął decyzji co do dofinansowania łącznika do strefy gospodarczej na 
Olszynach. W budżecie Powiatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego, była 
zaplanowana inwestycja ulicy Chrobrego, o którą zabiegali wszyscy radni 
miejscy. Powiat złożył wniosek o „schetynówkę” deklarując w ten sposób 1,5 mln 
zł, Miasto Wodzisław zadeklarowało 1,4 mln zł, a Zarząd w zamian za to 
zadeklarował 400 tys. zł do łącznika Olszyny. Powiat jednak dofinansowania do 
tzw. „schetynówki” nie otrzymał, a Miasto Wodzisław zwróciło się z prośbą o to, 
aby swój wkład na inwestycję ulicy Chrobrego przekazać Miastu na budowę 
łącznika. Wówczas te 1 mln 900 tys. zł byłaby kwotą, która pomogłaby rozpocząć 
tą inwestycję poprzez uruchomienie strefy gospodarczej. Prezydent dodał, że  
w przyszłym roku jest w stanie przekazać deklarowaną wcześniej kwotę na ulicę 
Chrobrego. Starosta p. Tadeusz Skatuła dodał, że na podjęcie takiej decyzji 
wymagana jest zgoda większości radnych. 
Natomiast jeśli chodzi o ruch w centrum Wodzisławia, Starosta p. Tadeusz 
Skatuła powiedział, że Zarząd ustosunkował się pozytywnie do próśb Prezydenta 
Miasta Wodzisławia, ponownie wprowadzając zakaz ruchu w godzinach od 9 do 
17, nie dotyczący oczywiście zaopatrzenia sklepów i mieszkańców. Poza tym, 
została powołana komisja, której przewodniczy Etatowy Członek Zarządu  
p. Dariusz Prus. Kolejne jej spotkanie ma się odbyć 2 lutego. Ostatecznie Zarząd 
oczekuje na projekt, który ma zostać opracowany przez Miasto Wodzisław Śląski 
pod przewodnictwem Prezydenta p. Mieczysława Kiecy. 
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła odnosząc się do pytania radnego 
p. Grzegorza Kamińskiego poinformował, że ani on ani Zarząd nie wiedział  
o spotkaniu władz Miasta Wodzisławia Śląskiego z Minister Kluzik-Rostkowską, 
nie został poinformowany ani zaproszony i nikt ze strony Powiatu w nim nie 
uczestniczył. 
 
Radna p. Danuta Maćkowska zabierając głos powiedziała, że jej wypowiedź to 
nie były zarzuty, tylko pytania, na które do dnia dzisiejszego radni nie uzyskali 
wiarygodnych odpowiedzi. Takie słowa padły z jej ust, ponieważ ma za sobą  
32 lata pracy w oświacie i jest jednym z tych nauczycieli, których ten problem 
dotyczy. Dodała, że nie jedną reformę w swoim życiu zawodowym przeszła i być 
może nie jedną jeszcze przejdzie, w związku z tym ma prawo bać się o etaty,  
o pracę jej młodszych kolegów, upoważnia ją nawet do tego wiek i staż pracy. 
Dodała, że jeżeli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych naprawdę są tak 
rozrzutni, to może faktycznie powinno się ich zmobilizować do oszczędzania.  
W takim razie, zwraca się z prośbą do Naczelnika Wydziału Oświaty, aby na 
następnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła informację 
w jaki sposób dyrektorzy dokonali tych oszczędności oraz jak ma wyglądać 
tworzenie gimnazjum plastycznego. Radna p. Danuta Maćkowska zaznaczyła, że 
oby w przyszłym roku radni nie usłyszeli, że np. liceum w Rydułtowach, które  
w swojej ofercie ma klasę policyjną czy wojskową, w porozumieniu  
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z odpowiednim ministerstwem tworzy klasę gimnazjalną o podobnym profilu. 
Dodała, że ci uczniowie i tak nie mają po tych szkołach żadnego zawodu. 
 
Ad. 11 
Radny p. Ryszard Zalewski zapytał, gdzie i w jaki sposób można zapoznać się 
z propozycjami Miasta Wodzisławia i z pracami komisji, która ma opracować ruch 
w centrum Miasta. 
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że można przyjść 
na spotkanie 2 lutego lub kontaktować się z p. Dariuszem Prusem. 
 
Radny p. Ryszard Zalewski poprosił w miarę możliwości o przedstawienie 
ogólnych informacji dotyczących celów i programu umowy koalicyjnej radnych. 
Poinformował także wszystkich radnych o tym, że wg rankingu czasopisma 
„Wspólnota”, Powiat Wodzisławski w 2013 roku był na 141 miejscu na 317 
powiatów pod względem dochodów na jednego mieszkańca i cały czas awansuje. 
Radny p. Ryszard Zalewski nadmienił także, Klub radnych „Prawo  
i Sprawiedliwość” w związku z aktualną sytuacją w górnictwie, przygotował apel 
do górników w momencie strajków, wówczas gdy było zagrożenie likwidacji 
czterech kopalń z Kompani Węglowej. Apel został skierowany do górników 
Kopalni KWK „Rydułtowy-Anna” i KWK „Marcel” w momencie gdy przyłączyli się 
do akcji solidarnościowej i ma następującą treść: „Z niepokojem obserwujemy 
trudną sytuację w Kompani Węglowej i w całym polskim górnictwie węglowym. 
Sposób na poprawę sytuacji przyjęty przez obecny rząd jest nie do 
zaakceptowania. Z zadowoleniem i wdzięcznością przyjęliśmy wiadomość  
o waszej solidarności z górnikami czterech kopalń przeznaczonych do likwidacji. 
Popieramy wasze stanowisko i stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu przez 
rząd tzw. planu naprawczego, polegającego na naprawie przez likwidację. 
Wyrażamy pełną solidarność ze wszystkim górnikami i ich rodzinami. Nie 
godzimy się na likwidację kopalń z utratą tysięcy miejsc pracy, a tym samym 
źródeł utrzymania wielu rodzin. Nie zgadzamy się na likwidację kopalń, które 
posiadają złoża węgla pozwalające na wiele lat wydobycia. Nie zgadzamy się, aby 
za zaniedbania rządzących musieli teraz zapłacić górnicy wraz ze swoimi 
rodzinami”. Radny p. Ryszard Zalewski poinformował, że powyższy apel został 
złożony w imieniu Klubu Radnych „PiS” i struktur wodzisławskich w KWK 
„Rydułtowy-Anna” i w KWK „Marcel”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady p. Eugeniusz Ogrodnik zabierając głos 
powiedział, że na spotkaniu z Minister Kluzik-Rostkowską reprezentował byłego 
zastępcę prezydenta na wypowiedzeniu bez obowiązku świadczenia pracy, a nie 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, jak zostało podane przez rzecznika 
prasowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Dodał, że pierwsza część 
spotkania, na której był obecny dotyczyła miejskich spraw oświatowych. Miasto 
czeka na zmiany legislacyjne po przesłaniu do odpowiedniego departamentu 
obszernej notatki, w której zostały zawarte wszelkie problemy, które dotykają 
oświatę miejską. Dotyczą one m.in. posiłków w szkołach, nauczania 
indywidualnego uczniów, urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Eugeniusz Ogrodnik odnosząc się do mającego 
powstać gimnazjum artystycznego, powiedział, że jest to pomysł dobry i na 
pewno go zaakceptuje, bo jest to kolejna oferta dla młodzieży. Problemem jest 
sposób i czas informowania o tym. P. Eugeniusz Ogrodnik poinformował także, że 
od 1 marca br. rozpoczyna pracę w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski, gdzie 
będzie zajmował się edukacją. Odniósł się także do zmniejszenia przez Powiat 
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dotacji dla ognisk pracy pozaszkolnej podkreślając, że ponownie problemem jest 
termin, w którym gminy dowiedziały się o jej zmniejszeniu. 
 
Radny p. Andrzej Kania zabierając głos powiedział, że pomysł z gimnazjum 
plastycznym ocenia na bardzo dobry. W oświacie potrzebne są działania 
wyprzedzające. Tu nic nie zmienia się z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. 
Trzeba myśleć do przodu na kilka lat. Nadeszły „lata chude” i od dwóch lat  
w systemie oświatowym pieniędzy brakuje, bo nastąpiło zmniejszenie liczby 
uczniów. Zapytał, czy nie ma tu grzechu zaniechania, że dopiero teraz została 
przeanalizowana wysokość długu. Dodał, że najwięcej błędów popełniono  
w ostatnich dwóch latach. Radny p. Andrzej Kania poruszył także kwestię 
wysokości wynagrodzeń personelu obsługującego szkoły, głównie sprzątaczek. 
Zauważył, że na dzień dzisiejszy najniższa krajowa wynosi 1750 zł. Stawka 
zasadnicza personelu sprzątającego to 1460 zł + 10% premii. Po zsumowaniu to 
jest 1600 zł. Brakuje więc 150 zł, które Powiat dopłaca, ale żeby tego nie robić to 
osoba sprzątająca musi pracować10 lat i wtedy ma z wysługą lat 1750 zł, a 10% 
premii gdzieś ucieka. Rozpiętość płacy dzisiaj wynosi 1750 zł do 10 lat pracy,  
a przed emeryturą w zaokrągleniu 1900 zł. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby, 
aby tą pracę za te pieniądze wykonywał ktoś bliski z ich rodziny. W przyszłości 
emerytura tych ludzi wyniesie 1000 zł brutto, 800 zł dostaną „na rękę”. Radny  
p. Andrzej Kania powiedział, że jest radnym m.in. po to, aby ten temat poruszyć, 
ponieważ coś trzeba z tym zrobić, system trzeba uzdrowić. Dodał, że są różne 
stawki dla sprzątaczki np. w Starostwie, które jest podległa Staroście i inne 
stawki dla sprzątaczki zatrudnionej w szkole, która także jest podległa Staroście. 
Różnica jest duża, to 120 zł. Dodał, że ta sytuacja trwa od wielu lat i nie została 
dostrzeżona. Zwrócił się do Starosty o rozwiązanie tej sprawy. Przemawia za tym 
również fakt, iż zwiększanie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla 
nauczycieli i dyrektorów jest rozpatrywane przez Zarząd co pół roku, a może  
i częściej, a w systemie personelu obsługi robi się to raz na dwa lata, ponieważ 
rzeczywistość wymusza podniesienie tych stawek. Radny p. Andrzej Kania wniósł 
jak na wstępie, żeby Zarząd zajął się tą kwestią dodając, iż złoży w tym temacie 
odpowiednią interpelację. 
 
Radny p. Arkadiusz Skowron zwracając się do radnego p. Andrzeja Kani 
powiedział, że wszedł on na zbyt wysoki poziom szczegółowości, jeżeli chodzi  
o zarządzanie oświatą. Dodał, że radni powinni pomóc Zarządowi wyznaczać 
kierunki, które będą zaspakajać zbiorowe potrzeby mieszkańców Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Radny p. Matusz Góral zabierając głos powiedział, że ma pytanie do Starosty  
w związku z trudną sytuacją w sektorze górniczym na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala przerwał wypowiedź radnego  
p. Matusza Górala, zwracając mu jednocześnie uwagę, że obecny punkt nie jest 
punktem do zadawania pytań. Punkt „Interpelacje i zapytania radnych” został już 
omówiony. Nawet jeśli zada pytanie Staroście, nie jest on zobowiązany udzielić 
na nie odpowiedzi. 
 
Radny p. Matusz Góral powiedział, że złoży zatem w tym temacie interpelację. 
 
Radny p. Grzegorz Kamiński powiedział, że wysokość kosztów, które 
przedstawił Starosta są przerażające, ale wynikają one głównie ze specyfiki 
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utrzymania danej placówki. Dodał, że wiadomym jest, że szkolnictwo 
ponadgimnazjalne jest niedofinansowane, zwłaszcza szkolnictwo zawodowe. 
Powiedział, że z pewnością Komisja Oświaty, Kultury i Sportu bardzo chętnie 
sformułuje wniosek czy też wystosuje apel, w którym wskaże słabe punkty nowej 
podstawy programowej, której piętą Achillesową jest szkolnictwo zawodowe.  
 
Radny p. Andrzej Kania podziękował za udzielenie dobrych rad przez radnego 
Arkadiusza Skowrona i zaznaczył, że jest radnym nie związanym umową 
koalicyjną. Dodał, że od ośmiu lat próbował coś powiedzieć w temacie oświaty, 
ale nikt go nie chciał słuchać, więc zrezygnował. Zaznaczył, że poruszył ważną 
kwestię, która jest do natychmiastowego rozwiązania. 
 
Radny p. Dawid Topol zaznaczył, że zabiera głos jako zwykły radny. Ponieważ 
uraziła go wypowiedź radnej p. Danuty Maćkowskiej, powiedział, że jedynym  
i wystarczającym argumentem do tego, żeby wypowiadać się na tej sali jest to, iż 
każdy z członków Rady uzyskał mandat. Nie ze względu na swój wiek i staż 
zawodowy, co radna p. Maćkowska podkreśliła mówiąc, że może w sprawie 
oświaty zabierać głos. Powiedział, że on nie należy do najmłodszych radnych, ale 
ufa, że był to ostatni raz na tej sali gdzie komukolwiek zarzucono, że jest być 
może młodszy albo ma mniejsze doświadczenie zawodowe, bo nie liczy się wiek 
ani staż. Dodał, że nie będzie przepraszać za to, że zabiera głos, bo to jest 
święte prawo każdego radnego. Radny p. Dawid Topol zaapelował żeby nie 
ubliżać sobie nawzajem z tytułu wykonywania pracy, płci, wieku, poglądów  
i szanować się nawzajem, tak jak uszanowali radnych wyborcy przy wyborach. 
 
Radna p. Krystyna Smuda zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady  
p. Eugeniusza Ogrodnika mówiąc, że w jego wypowiedzi powtarzały się słowa 
typu: „my planujemy”, „my dziękujemy”. Dodała, że można było odczuć, że jest 
on kimś związanym bardziej z Miastem Wodzisławiem, a nie z Powiatem. 
 
Radna p. Danuta Maćkowska zwracając się do radnego p. Dawida Topola 
powiedziała, że głupotą byłoby zarzucanie jej, że komuś ubliża. To właśnie jako 
radna powiatowa ma prawo powiedzieć coś w imieniu swoich mieszkańców, bo to 
od nich dostała mandat. Zabiera głos w sprawie oświaty, bo m.in. w tej komisji 
pracuje. Dodała, że jeżeli będą omawiane inne sprawy, wtedy ustosunkuje się do 
nich zupełnie inaczej i być może będzie to wtedy zgodne z sumieniem  
i z wyobraźnią radnego p. Dawida Topola. 
 
Wiceprzewodniczący Rady p. Eugeniusz Ogrodnik zwrócił się do radnej  
p. Krystyna Smudy i powiedział, że w swojej wypowiedzi mówiąc o ogniskach 
pracy pozaszkolnej i szkole artystycznej jasno powiedział, że jest radnym 
powiatowym, a nie że reprezentuje Miasto Wodzisław Śląski. Dodał również, że 
każdy z radnych został wybrany przez mieszkańców danej gminy i każdy będzie 
bronił jej interesów. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Michał Lorek zabierając głos powiedział, 
że na dzisiejszej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę budżetową na 2015 rok. 
Dodał, że budżet na pewno nie jest dla wszystkich satysfakcjonujący, ale 
dzisiejsze głosowanie pokazało, że Rada na ten moment akceptuje to, co Zarząd 
jej przedstawił, czyli przyjmuje to do realizacji. Zapewne w ciągu roku będzie się 
on zmieniał. Radny p. Michał Lorek powiedział, że jako przewodniczący Komisji 
Budżetu chciał podziękować Zarządowi, Skarbnikowi i Wydziałowi Finansowo-
Budżetowemu, który włożył ogrom pracy w przygotowanie tego budżetu, a że 
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jest to sprawa nie łatwa świadczy o tym choćby dzisiejsza dyskusja, która już do 
tego budżetu w jakiś sposób się odnosi. 
 
Ad. 12 
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wodzisławiu 
Śląskim p. Maria Tkocz złożyła członkom Rady Powiatu gratulacje z tytułu 
otrzymania mandatu radnego. Następnie powiedziała, że jest bardzo zaskoczona, 
że nikt z radnych nie zapytał Starosty Wodzisławskiego o to, skąd się wzięło  
7 mln zł niedoboru w oświacie. Jest to tak duża kwota, że nie mogła ona powstać 
w ciągu jednego czy dwóch lat. Przytoczyła słowa Starosty p. Tadeusza Skatuły, 
który powiedział, że o oszczędnościach w placówkach oświatowych decydują 
dyrektorzy tych placówek, bo to oni są pracodawcami, ale wszyscy doskonale 
wiedzą, że samorządność czy niezależność dyrektorów placówek ograniczona jest 
finansami. Tyle ile dostaną pieniędzy z Powiatu, tak będą nimi gospodarować. 
Prezes OZ ZNP p. Maria Tkocz przypomniała, w nawiązaniu do wypowiedzi 
radnego p. Andrzeja Kani, że kilka lat temu na sesji oświatowej ośmieliła się 
powiedzieć apelując do ówczesnej Rady, aby się nad tym zastanowiła, że panie 
sprzątające w szkołach dostają pensje niższe niż radni diety. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że prośbę 
radnego p. Ryszarda Zalewskiego o ujawnienie porozumienia koalicyjnego kieruje 
do rozważenia jego sygnatariuszom oraz Przewodniczącej Klubu „Wspólnoty 
Samorządowej”. Zaznaczył, że nie jest to sprawa należąca do statutowych 
organów Rady. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział także, że do 
tej pory nie otrzymał regulaminu do pisma, które złożył radny p. Skowron  
o powołaniu klubu „Platforma Obywatelska”, więc w oficjalnych dokumentach na 
razie widnieją dwa kluby radnych: „PiS” i „Wspólnota Samorządowa”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z: 

− pismem będącym stanowiskiem Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie pisma Prezesa Zarządu Izby 
Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim skierowanego do radnych Powiatu 
Wodzisławskiego, 

− pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowego modelu 
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

− pismem p. Iwony Nowosady i p. Antoniego Poloka w sprawie nieprzejęcia 
działek drogowych przez Urząd Miasta w Radlinie, 

− uchwałą Nr XLV/5212/14 Rady Gminy Jasienica w sprawie poparcia działań 
mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 

− zaproszeniem na spotkanie sprawozdawcze z działalności Rady Dzielnicy 
Radlin II za rok 20014, 

− z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu, 

− z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu lutym. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że w tej 
chwili wpłynął regulamin Klubu „PO”, więc w Radzie Powiatu działają od tej chwili 
trzy kluby. 
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Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz 
Współpracy Zagranicznej. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz.17.00.  
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