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WRZ.0002.2.2015 
Protokół  nr IV/15 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 26 lutego 2015 r. 

 
  

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 lutego 2015 roku o godz. 14:00. 
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a.  
 
 
Ad. 1 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na 
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło                       
w momencie rozpoczęcia obrad 22 radnych, zaś w trakcie sesji liczba 
uczestniczących zwiększyła się do 27. 
O swoim spóźnieniu poinformowali p. Leszek Bizoń i p. Łukasz Krzystała.                                                         
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał 
radnych, przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  przedstawicieli 
związków zawodowych działających przy PPZOZ, kierowników powiatowych 
jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego, mieszkańców 
Powiatu, a także przedstawicieli mediów.   
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
 
Ad. 2  
 
P. Jacek Chyliński reprezentujący Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
przedstawił prezentację multimedialną w temacie „Założenia nowego modelu 
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz   z rekomendacjami 
jego wdrożenia na szczeblu powiatu”.  
W swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej ponad rok temu podjęło prace związane z tworzeniem 
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Upatrywanymi beneficjentami usługi mają być osoby ubogie, wykluczone 
społecznie, osoby zagrożone wykluczeniem. W pracach nad tym projektem 
prowadzonym pod patronatem Departamentu Pożytku Publicznego brały udział 
podmioty naukowe, a także przedstawiciele dwóch sieciowych organizacji 
zajmujących się świadczeniem tego typu usług. System powinien również 
spełniać funkcję sygnalizacyjną oraz dać możliwość wcześniejszego 
rozwiązywania sporów jeszcze przed skierowaniem ich na drogę sądową. 
Poradnictwo pozwoliłoby na wygenerowanie dosyć wcześnie informacji dla władzy 
decyzyjnej, ustawodawczej, iż pewne regulacje prawne funkcjonują 
nieprawidłowo. Przykładem jest sprawa dziedziczenia długów.   
W systemie rozróżnia się podział na informacje prawne – ogólne ( informacje na 
temat prawa, instytucji właściwych do załatwienia sprawy, procedury) oraz 
porady prawne w konkretnej sytuacji prawnej  danej osoby ( sporządzanie pism 
procesowych, wskazanie instytucji do których osoba ma udać się ). Poradnictwo 
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prawne i obywatelskie nie jest konkurencją dla prawników komercyjnych.                    
W ramach systemu pomoc prawna nie polega na występowaniu w imieniu 
beneficjenta. Strona ma sama podjąć inicjatywę, próbę rozwiązania problemu 
przy pomocy osób reprezentujących poradnictwo prawne.                     
Poradnictwo nie zajmuje się sprawami dot. prawa spółek handlowych, 
działalności gospodarczej (poza kwestią założenia działalności), prawa karnego. 
Program zawiera element edukacyjny poprzez wskazanie beneficjentowi 
przepisów, instytucji, do których należy się zwrócić.  
Koncepcje poradnictwa prawnego określają kryteria podmiotowe i przedmiotowe:   
-  kryterium osób uprawnionych do korzystania z pomocy -  dochodowe – inne                     

w różnych powiatach,  
-  zorganizowanie systemu – odpowiedzialny powiat,  
-  certyfikacja,  określone muszą być osoby udzielające porad prawnych.  
Program jest finansowany z budżetu państwa, a jego realizacja ma się opierać  
na organizacjach pozarządowych.  
Rozwiązania poradnictwa prawnego są następujące:   
- model zakładający zbudowanie systemu ograniczonego kryteriami 
przedmiotowymi i podmiotowymi, oparty o samorząd lokalny na szczeblu powiatu 
oraz Radę Pomocy Prawnej, a jego finansowanie opiera się na zadaniach 
zleconych,  
- model zakładający powszechny dostęp do poradnictwa, oparty na sieci 
organizacji pozarządowych. Za poradnictwo na szczeblu centralnym, monitoring                 
i ewaluacje odpowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej, a zadania wynikają                  
z powierzonych mu zadań z zakresu pomocy społecznej. Organizacja usług 
należy do zadań województwa,  
- model oparty na powszechnym dostępie do usług poradniczych dla osób 
powyżej 18 roku życia i młodzieży od 13 roku życia w obecności opiekuna. Za 
system odpowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada również 
powołanie Rady Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Środki finansowe 
pochodzą z budżetu państwa i kierowane są do powiatów i samorządów 
województw w formie dotacji celowej na podstawie algorytmu, a usługodawcami 
są instytucje publiczne i niepubliczne.  
 
Pytania dla prelegenta zgłosili :  
 
P. Dawid Topol – powiedział, że  na terenie Powiatu poradnictwo prawne jest 
świadczone przez PCPR, biuro porad prawnych jak również inne podmioty, które 
prowadziły projekty w takim zakresie. Bez względu na wybór modelu 
proponowanych koncepcji zaprezentowanego poradnictwa prawnego                                   
i obywatelskiego, zapytał czy projekt będzie systemowy czy konkursowy.  
 
P. Jacek Chyliński  nadmienił,  że MPiPS nad programem pracował ponad rok. 
Premier RP w swoim ekspose zapowiedziała stworzenie ogólnopolskiego systemu 
poradnictwa prawnego, stąd też istniało przekonanie, iż wybrany będzie projekt 
MPiPS. Tymczasem w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał konkurencyjny 
projekt, z którym twórcy poradnictwa prawnego i obywatelskiego MPiPS się nie 
zgadzają. W ekspertyzie Związku Powiatów Polskich stwierdzono, że główne 
obciążenie finansowe w tym projekcie spoczywa na samorządach. Z budżetu 
państwa na system pochodzić będzie 100 mln zł przeznaczone na wynagrodzenia 
adwokatów i radców prawnych.  Wąsko zakreślony został zakres sporządzania 
pism procesowych. Osoba korzystająca z poradnictwa musi w roku 
poprzedzającym korzystać z pomocy społecznej. Odpowiadając na pytanie                       
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p. D. Topola powiedział, że prezentowany projekt przez MPiPS będzie projektem 
systemowym.  
 
P. Ryszard Zalewski –  powiedział, że na podstawie informacji o wysokości 
budżetu programu, który winien wynosić 100 milionów zł wnioskuje się, że na 
powiat przypadać będzie średnio 300 tysięcy zł.  Biorąc pod uwagę, że porad 
prawnych będą udzielać osoby związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, 
to wydaje się, że będzie ich niewiele. Zapytał o termin rozpoczęcia realizacji 
programu, w jaki sposób będą rozliczane środki finansowe, czy porad prawnych 
mogą udzielać osoby zatrudnione w Starostwie.  
 
P. Jacek Chyliński odpowiedział, że projekt Ministerstwa Sprawiedliwości 
przewiduje świadczenie porad przed adwokatów i radców prawnych. Umowy 
miały być między samorządami powiatowymi a samorządami prawniczymi, które 
wskazywać będą osoby do udzielania poradnictwa prawnego. Kwota 
wynagrodzenia ma wynosić 63 zł za godzinę, co nie jest akceptowalne przez 
adwokatów.    
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala  podziękował za 
przedstawienie  programu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  
 
 
Ad. 3  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
porządek obrad został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 
 
Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  p. Jacka 

Chylińskiego - „Założenia nowego modelu nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami jego wdrożenia na 
szczeblu powiatu”.  

3. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  
4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę uchwały Nr XXXV/411/209 Rady Powiatu 

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

5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od III sesji.  
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Zadania Powiatu Wodzisławskiego w zakresie: 

a) infrastruktury drogowej realizowane w roku 2014 przez Powiatowy Zarząd 
Dróg, 

b) mienia powiatu realizowane w roku 2014 przez Powiatowy Zakład   
Zarządzania  Nieruchomościami.   

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Wodzisławski.  
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10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez 
Powiat Wodzisławski ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  

b) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Uzupełniające 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład 
Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 
przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji,  

c) wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Pszowie z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy R. Traugutta 32 i jej likwidacji,  

d) wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Wodzisławiu 
Śląskim z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego                             
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 i jej likwidacji,  

e) uchylenia uchwały nr XLIV/440/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                             
26 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania 
publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5037S położoną w granicach 
administracyjnych Gminy Mszana w zakresie pełnienia funkcji inwestora 
opracowującego dokumentację pod nazwą: „Wykonanie projektu 
budowlano – wykonawczego przebudowy ulicy Ranoszka w Jastrzębiu-
Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszanie”.  

f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów                       
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,  

g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia                     
29 stycznia 2015 roku  w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2015 rok wraz z załącznikami, 

h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia                      
29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026, 

i) określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 
Nagród  Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  

j) ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego  za osiągnięte 
wyniki  sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej. 

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

 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono, zatem Przewodniczący 
Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Rada Powiatu będzie 
obradować zgodnie z porządkiem obrad dostarczonym w materiałach.  
 
 
Ad. 4  

a) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały                                
Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  zakazu 
używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym 
na zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia,  
wraz z uzasadnieniem jest  załącznikiem nr 3 do protokołu. 
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Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady 
Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. 
 
W dyskusji głos zabrał wnioskodawca p. Ryszard  Antecki, który powiedział,  że 
Uchwała Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zakazu 
używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na 
zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach określa zakaz obowiązujący  
od godziny 18:00 – 10:00 dnia następnego. W ślad za uchwałą, Wójt Gminy 
Lubomia wydał zarządzenie zezwalające na  używanie ww. sprzętu od 1 lipca do 
31 października w godzinach od 10:00 do 18:00. W 2013 roku zbiorniki zostały 
sprzedane na rzecz Skarbu Państwa – RZGW Racibórz. Od tego czasu zakaz nie 
jest przestrzegany, użytkownicy twierdzą, iż dotyczy on tylko wskazanego okresu 
czasu, a poza nim mogą dowolnie korzystać ze zbiorników. Stwierdzić należy 
również,  że akweny podczas ich użytkowania są zaśmiecane.    
Wnioskodawca powiedział, że po raz kolejny zwraca się do Rady Powiatu o to, 
aby uchwała chroniła ryby, lęgi ptaków, płazy w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca. 
Nie chodzi o całkowity zakaz korzystania z wód, lecz o objęcie tym zakazem 
okresu wiosny. Powiedział również, że brak jest działań kontrolnych 
przestrzegania zakazu. Nie ma policji wodnej, tylko raz na jakiś czas przyjeżdża 
jednostka z Katowic. Nawiązując do swojego uczestnictwa w posiedzeniu  Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska powiedział, że Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska poinformował o braku podstaw zmiany uchwały, gdyż zakres 
ograniczeń jaki wprowadziła Rada Powiatu zgodnie z przepisami dotyczy 
akustyki, a nie ochrony przyrody. Zdaniem wnioskującego należy dopisać jeden 
punkt „ zakaz używania skuterów i łodzi w innym terminie”, co będzie 
wystarczające, aby ochronić przyrodę przy zachowaniu możliwości korzystania z 
wód przez jej użytkowników.  
Następnie powiedział, że z powierzchni 86 ha wód, 43  ha jest już własnością 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, stąd uchwała nie może 
skutkować zakazem jaki na ten czas obowiązuje.  
 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska                             
p. Krystyna Smuda powiedziała, że Komisja rozpatrywała sprawę uwzględnienia 
przedmiotu wniosku, który związany jest  z okresem ochronnym ryb, ptaków                   
i płazów. Opierając się na art. 116 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska  
rada powiatu, w drodze uchwały, ogranicza lub zakazuje używania jednostek 
pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach 
powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne 
do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Mimo przekonywujących 
argumentów wnioskującego, Komisja wypracowała projekt uchwały  odmawiający 
dokonania ograniczeń  w korzystaniu  z wód przez jednostki pływające. Powyższe 
uzasadniła nie złą wolą, lecz tym, iż przepisy nie pozwalają na sprecyzowanie 
ograniczeń z innego tytułu aniżeli wskazany przez ustawodawcę.  Przypomniała, 
że do czasu obowiązywania regulaminu Wójta Gminy Lubomia nie było 
problemów, z chwilą gdy zmienił się właściciel terenu do jego właściwości należy 
opracowanie regulaminu ( RZGW, PZW).  
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P. Damian Świtula Prezes Koła Wędkarskiego nr 50 PZW  w Rydułtowach                         
-  zapytał, czy uchwała zezwala na korzystanie z łodzi motorowych i skuterów  na 
terenach prywatnych. W uchwale nie określono, które tereny są dostępne do 
korzystania, ani warunków korzystania. Tymczasem użytkownicy łodzi pływają 
wszędzie, nawet po terenach prywatnych. Zasadne zatem jest, aby stworzony 
został regulamin. Właściciel zbiorników, którym jest  Skarb Państwa – RZGW 
odsyła do Rady Powiatu twierdząc, że obowiązująca jest uchwała. Zapytał, czy 
wobec powyższego teren PZW należałoby ogrodzić i dodał, że takie działanie jest 
niedozwolone.  
 
P. Andrzej Kania  powiedział, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia                
z niedoskonałością prawa, okazuje się bowiem, że Rada Powiatu nie może nic 
zrobić w tym zakresie. Należy określić, czy Rada chce coś zmienić, tematu nie 
można pozostawić bez rozpatrzenia. Ustalając przepisy, nakładając uprawnienia 
radzie powiatu wyłącznie w zakresie ograniczania hałasu, nikt nie pomyślał                        
o przyrodzie, o której mowa we wniosku. Powiedział, że inicjatywa jest zasadna                   
i należałoby podjąć starania, aby tematem zajął się  ustawodawca.   
 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska                             
p. Krystyna Smuda poinformowała, że osobiście rozmawiała                                          
z przedstawicielami RZGW, od których uzyskała informacje, że przygotowywany 
jest nowy regulamin. 
 
Radca prawny p. Arkadiusz Marecki w nawiązaniu do głosów w dyskusji 
powiedział, że kompetencje rady powiatu zostały ściśle określone  w przepisach 
prawa. Rada może wprowadzić zakaz na określonych zbiornikach 
powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących i nie ma znaczenia 
kwestia własności wody. Rada wprowadza zakaz jeśli zachodzi taka konieczność 
celem zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.   
 
Innych głosów nie było.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 3 głosy 
były przeciwne, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Nie głosowała 1 osoba.   
 
Uchwała Nr IV/54/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia wniosku o zmianę Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  zakazu używania jednostek 
pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach 
wodnych położonych  w Nieboczowach – Gmina Lubomia,  została podjęta.  
Uchwała jest  załącznikiem nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. 5 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
protokół z poprzedniej sesji został przygotowany i wyłożony do wglądu                           
w terminie określonym  w Statucie Powiatu Wodzisławskiego.  Uwag do protokołu 
nie zgłoszono.  
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Następnie Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Nie 
głosowało 2 radnych.  
 
Protokół Nr III/15 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                    
29 stycznia 2015 r.  został przyjęty. 
 
Następnie Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala udzielił głosu                          
p. Andrzejowi Kani, który zakwestionował zapis w protokole dot. określenia 
liceum w Rydułtowach.  
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala – odpowiedział, że jeśli jest to błąd 
oczywisty -  drukarski  zostanie poprawiony. Zwrócił uwagę, że wszelkie 
poprawki do protokołu winne być wnoszone do dnia poprzedzającego sesję.  
 
Ad. 6  
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Następnie Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła podjął temat służby zdrowia, 
zaznaczając, iż celem jego wystąpienia jest to, ażeby radni mieli pełną wiedzę                    
o aktualnej sytuacji. Powiedział, że gdy z początkiem kadencji przedstawił główne 
zadania jako priorytety do wykonania, jedno z nich dotyczyło ochrony zdrowia. 
Poinformował wtedy, że Zarząd Powiatu podejmie skuteczne działania 
zmierzające  do poprawy sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z uwzględnieniem  
zmian strukturalno-organizacyjnych w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, dla 
zachowania publicznego charakteru zakładu. Wówczas nie było pytań, 
szczegółowych rozmów. Zarząd miał świadomość, że to czas całej kadencji,                       
a przynajmniej najbliższych miesięcy tego roku, aby temat ten w odpowiednim 
momencie przybliżyć. Powiedział, że wobec błędnych informacji jakie pojawiły się 
w mediach, jest dobry moment, aby przypomnieć jakie problemy ze służbą 
zdrowia ma Powiat od wielu lat. Co najmniej od 2005 roku, sytuacja szpitali                   
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. nigdy nie była łatwa. W 2005 roku zobowiązania 
ogólne wynosiły ponad 22 miliony zł, w 2006 roku również  w takiej wysokości,    
w 2007 roku – prawie 22 miliony zł, w 2008 roku  – 25 milionów zł,  2009 roku  
– 23 miliony zł, w 2010 roku – 22 miliony zł.  Na koniec 2014 r. wartość 
zobowiązań ogółem PPZOZ wynosiła 30.034.597 zł. Rozkład zobowiązań 
pomiędzy szpitalami był następujący:   w 2009 r. zobowiązania ogólne szpitala  
w Wodzisławiu Śl.  wynosiły ponad  13 milionów zł, wymagalne 1,1 miliona zł, 
szpitala w Rydułtowach odpowiednio 9,8 miliona zł, i 1,9 miliona zł, z kolei                    
w 2011 r zobowiązania ogólne szpitala w Wodzisławiu Śl. wynosiły ponad  12 
milionów zł, wymagalne 2, 8 miliona zł, szpitala w Rydułtowach odpowiednio:                   
8 milionów zł i 1,4 miliona zł.  Sytuacja zawsze była trudna z uwagi na zły 
system, który funkcjonował przez wiele lat. Podejmowano wiele decyzji, 
zmieniano dyrektorów, aż w końcu  w kwietniu 2011 r. ukazała się ustawa                   
o działalności leczniczej, która zobowiązała podmiot tworzący szpital publiczny,                    
w tym przypadku powiat, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego do pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok 
obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma 
wartość ujemną. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego 
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podmiot tworzący w terminie  12 miesięcy jest zobowiązany do podjęcia uchwały 
o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W prasie ukazywały się różne informacje, 
co determinowało do działań, aby nie stracić szpitali. W związku z czym, w dniu 
29.09.2011 roku podjęto decyzję o połączeniu szpitali w jeden podmiot, który 
miałby szanse przetrwania trudnego okresu, który trwa do dnia dzisiejszego. 
Połączenie nie było łatwe, dzięki ogromnej odpowiedzialności załogi, związków 
zawodowych  z dumą można powiedzieć, że połączenie dokonywało się po 
partnersku. Założeniem było, aby nie dopuścić do przekształceń, które 
obwarowane byłyby ryzykiem upadłości w przypadku utrzymującej się złej 
sytuacji finansowej. Podstawowym założeniem połączenia była optymalizacja 
wykorzystania zasobów personalnych  i technicznych zakładów, która powinna 
przełożyć się na wzrost jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych 
mieszkańcom. Stroną pozytywną było wyzbycie się konkurencji pomiędzy 
szpitalami, ale zdawano sobie sprawę z  podjęcia ryzyka, gdyż nie był to czas 
korzystny pod względem finansowym. Z protokołów kontrolnych, raportów 
biegłego rewidenta ( 2011 rok)  wynikało jednoznacznie, że składniki płynności 
finansowej kształtują się poniżej pożądanych wartości i wskazują na 
występowanie w jednostkach istotnych problemów z wypłacalnością  i obsługą 
bieżącego zadłużenia. Zarząd zdawał sobie sprawę, że połączenie szpitali               
w konsekwencji to poniesienie przez zakład wyrównania różnic w poziomie płac 
pracowników. W takim stanie zakład przetrwał do dnia dzisiejszego, licząc na to, 
że przeprowadzona restrukturyzacja da efekty satysfakcjonujące wszystkich. 
Niestety, zobowiązania od momentu połączenia dalej rosły, utrzymywały się co 
najmniej  na tym samym poziomie, a plany finansowe które były opracowywane 
przez kierownictwo zakładu przerażały, bo w 2012 roku to ponad 11  milionów zł,  
w 2013 roku ponad 7 milionów zł, 2014 roku ponad 8 milionów zł strat.                  
Wynik finansowy za 2014 rok zakończył się wynikiem ujemnym ponad 5,4 
miliona zł, nie wliczając nadwykonań i nie odliczając amortyzacji. Stan ten musi 
budzić niepokój Zarządu i Rady. Nie można pozwolić na to, aby nie zrobić 
niczego, aby nie stanąć za rok przed faktem dokonanym, że nie stać nas na 
pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Dotąd Zarząd i Rada nie pozostawiały 
szpitala samemu sobie, bo w ramach możliwości wspierano finansowo zakład.   
W latach 2012 – 2014 Powiat udzielił pomocy finansowej na inwestycje, remonty, 
pożyczki w wysokości 6,5 miliona zł. W 2013 roku, kiedy sytuacja była naprawdę 
trudna  i kiedy zakład musiał sięgnąć po  kredyt długoterminowy, aby spłacić 
zobowiązania wymagalne celem zapewnienia bieżących dostaw, Rada Powiatu 
zaakceptowała poręczenie temu zakładowi kwotę 10 milionów zł. co rocznie 
obciąża budżet Powiatu w planie finansowym  kwotą prawie 1,3 miliona zł. 
Zakład spłaca kredyt. Zarząd, kiedy na początku roku otrzymał informacje                    
o planie finansowym i o kolejnej planowanej stracie w wysokości  
przewyższającej 7 milionów zł  w 2015 r. zobowiązał Dyrektor PPZOZ do 
przygotowania programu restrukturyzacyjnego. Nad nim „pochylało się” 
kierownictwo zakładu od 2013 roku, program był systematycznie analizowany, 
dopracowywany i w lutym 2015 roku Zarząd Powiatu został zapoznany                          
z propozycjami działań zmierzającymi do poprawy sytuacji finansowej zakładu. 
Przedstawione przez Dyrekcję PPZOZ działania faktycznie dotyczą połączenia 
oddziałów pediatrycznych i przeniesienia ich do szpitala w Rydułtowach, 
połączenie oddziałów urazowo-ortopedycznych, ginekologiczno-położniczych, 
neonatologicznych i  przeniesienia ich do szpitala w Wodzisławiu Śl.  Koncepcja 
uwzględnia również przejęcie kontraktu z NFZ przez oddziały rehabilitacji                     
w drodze cesji, chyba że rozpatrywana będzie inna możliwość - likwidacji tych 
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oddziałów. Dokument  z zawartymi w nim zamierzeniami miał służyć głębokiej 
analizie, nie był konsultowany, sprawdzany przez ekspertów, których zamierza 
się zatrudnić, aby sprawdzili realność. Poza tym materiał nie zawierał 
najistotniejszego elementu, mianowicie, czy NFZ wyrazi zgodę na to, aby po 
połączeniu tych oddziałów PPZOZ mógł otrzymać tę sama wartość kontraktu.                
W trakcie wizyty w NFZ wstępnie, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez 
Dyrektora PPZOZ szczegółami, uzyskano informacje, że w tych okolicznościach 
taka możliwość istnieje i wyrażona została przychylność w tej sprawie. Jest to 
deklaracja ustna, oczekuje się potwierdzenia jej na piśmie. Z taką prośbą 
zwróciła się Dyrektor do NFZ, odpowiedzi należy się spodziewać w przeciągu 
miesiąca. Jeśli nie będzie przyzwolenia, nie ma sensu dokonywanie zmian. Dalej 
Starosta powiedział, że niepokojącym jest fakt, że kiedy pokazały się założenia 
do opracowania właściwego programu, który przedstawiony zostałby do 
konsultacji z radnymi w komisjach, nagle w mediach  ukazały się informacje.                  
W ślad za nimi Starosta, członkowie Zarządu zapraszani byli na posiedzenie Rady 
w Rydułtowach celem zdania „raportu”, przedstawienia aktualnej sytuacji. 
Wpłynęło zaproszenie Rady Miasta Radlin oczekując przedstawienia wyjaśnień. 
Ponadto, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych skierowało pismo, w którym 
informuje o swoim zaniepokojeniu w związku z planami wobec oddziału 
ginekologiczno – położniczego. ( Starosta odczytał pismo). Przebieg sesji                      
w Rydułtowach był publikowany w mediach. Starosta stwierdził, że było to 
zaproszenie, ale również oskarżenie o działania niezgodne z prawem, 
naruszające wszystkie zasady, z czym osobiście Starosta się nie zgadza.  
Stwierdził, że każdy ma prawo wypowiadać się, lecz jeśli stawia się sprawę, iż nie 
pozwoli się  przenieść niczego, przede wszystkim „ porodówki”, to może okazać 
się, że w Wodzisławiu Śl. nie będzie zgody na  przeniesienie pediatrii do 
Rydułtów. Starosta zwrócił się do radnych, iż  będą za chwilę  w „klinczu”. Dodał, 
że nie chce oceniać radnych z Miasta Rydułtowy, którzy w trakcie obrad zwracali 
się do Dyrektora PPZOZ z zapytaniem, ile razy uczestniczyła w sesjach rad 
samorządów, bo gdyby była -  otrzymałaby pieniądze na szpital. Dyrektor 
zadeklarowała, że będzie uczestniczyć w sesjach. Starosta wyraził nadzieję                  
o wsparciu w przyszłości szpitali i partycypowaniu w kosztach przez samorządy. 
Rada Miasta Rydułtowy przyjęła apel o wystąpieniu do władz Powiatu 
Wodzisławskiego o podjęcie działań zmierzających do prawidłowego 
funkcjonowania PPZ0Z (Starosta przedstawił apel). Rada Miasta Rydułtowy 
wyraziła przekonanie, że w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie 
powołanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli organów  Powiatu 
i jednostek samorządów, dyrekcji szpitala, związków zawodowych oraz innych 
podmiotów zainteresowanych dobrem szpitala. Zapytany na sesji Starosta 
stwierdził  możliwość powołania zespołu po przedyskutowaniu i uzyskaniu 
akceptacji Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu nie zamierza niczego ukrywać                      
i  podjął decyzję o skierowaniu pism do organizacji, samorządów, w których 
przychyla się do propozycji powołania zespołu. Następnie zacytował treść ww. 
pism. Starosta dodał, że ma obawy, aby szeroki zespół nie miał problemów                        
z wypracowaniem koncepcji najlepszej dla szpitala podkreślając, że mylnie media 
podają informacje o opracowaniu programu przez Starostwo. Program 
przygotowała Dyrekcja PPZOZ. Zarząd  ma zaufanie do kierownictwa PPZOZ,                   
a przygotowanie projektu programu poprzedzone było głęboką analizą 
sporządzona przez fachowców. PPZOZ jest samodzielnym podmiotem leczniczym, 
nad którym nadzór sprawuje Powiat, który może żądać informacji, sprawować 
kontrolę jego funkcjonowania, nadzór nad gospodarkę finansową. W obecnej 
sytuacji Powiat  - Zarząd i Rada -  nie może być bezczynny. Zanim dojdzie do 
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sprecyzowania programu minie kilka miesięcy po czym Radzie Powiatu zostanie 
przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie PPZOZ i to radni 
podejmą odpowiednią decyzję. Do tego czasu trzeba mieć wyjaśnione wszystkie 
wątpliwości. Zwrócił się o zrozumienie, aby Powiat mógł decydować o swoich 
podmiotach, za co odpowiada. Powiedział, że kiedy słyszał na sesji Rady                      
w Rydułtowach zarzuty o słabym sposobie zarządzania, o braku nadzoru, zwrócił 
się do Burmistrza z propozycją przejęcia szpitala przez Miasto i być może                     
w takim układzie będzie lepiej zarządzany. Starosta zaapelował o obiektywizm, 
pozytywną ocenę tego, co Powiat ma, starania wszelkimi siłami na 
wyprowadzenie szpitala na prostą w takich strukturach,  a gdy się nie uda, 
Powiat stanie przed faktem dokonanym, w którym trzeba będzie podejmować 
trudne decyzje. Wobec ujemnego wyniku finansowego 5, 4 miliona zł są również 
dobre informacje, mianowicie prawie 2,1 miliona zł udało się uzyskać jako zwrot 
za nadwykonania. Samorządy Rydułtów i Wodzisławia Śląskiego zapowiedziały 
umorzenie zobowiązań podatkowych ( 200 tysięcy zł. ), co w rezultacie 
spowoduje, że Powiat w roku bieżącym będzie musiał pokryć ujemny wynik 
finansowy w granicach 1,3 – 1, 4 miliona zł. Złożono również wnioski o środki 
finansowe na termomodernizację budynku szpitala w Wodzisławiu ( 6,3 miliona 
zł), a także na komputeryzację szpitali ( 2, 6 miliona zł.). Warunkiem otrzymania 
środków jest wkład własny  w wysokości  20 %.  Zarząd przychylił się do prośby 
Dyrektor PPZOZ i planuje wyłożyć  w formie pożyczki 1,5 miliona zł.  Dzięki tym 
inwestycjom szpital może się „uratować” i pozostać w sieci szpitali. Tworzona jest 
bowiem mapa, na której nie znajdzie się wiele szpitali jako niepotrzebnych. 
Starosta powiedział, że jest przekonany, iż szpital rydułtowski i szpital 
wodzisławski jako jeden PPZOZ będzie silną jednostką i będzie się mógł oprzeć 
konkurencyjności sąsiednich szpitali, stąd też należy się cieszyć, że są środki  „na 
branie oddechu” na możliwości poprawy poziomu świadczonych usług. Potrzebna 
jest jednak jedność i wierzy, że uda się wspólnie przygotować program, który 
przyniesie efekty. Projekt przewiduje,  że w 2017 roku efekt finansowy – strata     
w wysokości 3 milionów zł, która powinna zmieścić się w kosztach amortyzacji. 
Taki wynik należy uznać za sukces mając na uwadze, że przyczyną złej kondycji 
szpitali jest przede wszystkim niewystarczające finansowanie opieki szpitalnej 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość tzw. punktu aktualnie wynosi 52 zł, 
wartość waloryzacji nie uwzględnia nawet kosztów inflacji. Miesięcznie brakuje 
270-280 tysięcy zł do normalnego funkcjonowania PPZOZ. Przedstawione zmiany 
dają pewność, że ani jedna osoba nie zostanie zwolniona. Innych rozwiązań 
dających takie gwarancje nie ma.   
 
Pytań nie było. 
 
 
Ad. 7  
 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym wpłynęło zapytanie p. Ryszarda Zalewskiego, złożone                          
w imieniu Radnych Klubu PiS, dotyczące informacji prasowych w sprawie sytuacji  
PPZOZ.  
Interpelację w sprawie urealnienia płac pracowników niepedagogicznych                       
w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski przedstawił p. Andrzej Kania  
Interpelacja jest załącznikiem nr 6 do protokołu.  
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P. Grzegorz Kamiński – w odniesieniu do informacji zawartych w sprawozdaniu 
Starosty z działalności Zarządu Powiatu dot. opracowanych przez Zarząd 
kierunków działań dla osiągnięcia wytyczonych priorytetów (….), zapytał  w jakim 
terminie radni będą mogli zapoznać się z materiałami w tym zakresie. 
 
  
Ad. 8  
 

a) sprawozdanie z działalności w roku 2014 przez Powiatowy Zarząd Dróg, 
jest załącznikiem nr 7  do protokołu.  
 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury                                   
i Ochrony Środowiska.  

Sprawozdanie przedstawił Dyrektor PZD p. Tomasz Wójcik, który powiedział 
że w sprawozdaniu  przedstawiona została działalność PZD, który                      
w imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego administruje siecią dróg 
powiatowych. Przedstawiony został w nim między innymi wykaz ważniejszych 
prac inwestycyjnych  i remontowych przeprowadzonych w 2014 r. na drogach 
powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Wodzisławskiego. Ogółem                         
w roku ubiegłym zrealizowano 47 zadań na kwotę ponad 6,9 miliona zł.                          
Dla porównania w 2013 roku odpowiednio 29 zadań, na kwotę ponad  4 miliony 
zł.  
Do podstawowych zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg należy 
przede wszystkim bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Składa się na to:  
-  bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni  - remonty cząstkowe, 
-  utrzymanie infrastruktury technicznej i urządzeń odwodnienia drogi - ścinka  
   zawyżonych poboczy, czyszczenie i pogłębianie rowów, regulacja       
   wysokościowa  i czyszczenie wpustów, zabudowa wodościeków, 
-  zadania z zakresu inżynierii ruchu - oznakowanie pionowe i poziome, 
-  utrzymanie zieleni przydrożnej - wycinka drzew i samosiejek, frezowanie pni,  
    udrażnianie skrajni drogowej poprzez cięcia pielęgnacyjne, ręczne                               
    i mechaniczne koszenie poboczy zielonych,  
 -  zimowe utrzymanie dróg, 
 -  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów  
    inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan  
    bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
-   pozostałe prace utrzymaniowe i interwencyjne  obejmujące m.in. zabudowę  
    lub wymianę krawężników betonowych, remonty nawierzchni chodników,  
    ręczne  i mechaniczne zamiatanie jezdni i chodników, zabezpieczanie miejsc  
    niebezpiecznych.                                                                                                       
Bardzo ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki jest także 
działalność administracyjna. W jej ramach wydawane są wszelkiego rodzaju 
decyzje administracyjne określające np. warunki techniczne wejścia w pas 
drogowy, jak również zezwalające na zajęcie pasa drogowego wraz                                 
z pozwoleniem na umieszczenie urządzeń obcych. Zgodnie z ustawą                                  
o zamówieniach publicznych przygotowuje się również i przeprowadza wiele 
przetargów nieograniczonych oraz zleceń o wartości poniżej 30.000 euro.                          
Na zakończenie Dyrektor podziękował wszystkim radnym i Zarządowi Powiatu za 
współpracę i pomoc w realizacji zadań, prosząc o przychylność w bieżącym roku. 

Głosów w dyskusji nie było.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował Dyrektorowi 
za przygotowanie  sprawozdania oraz poinformował, że na podstawie opinii 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz braku głosów w dyskusji 
stwierdza, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu.   

 
b) sprawozdanie z działalności w roku 2014 przez Powiatowy Zakład 

Zarządzania Nieruchomościami jest załącznikiem nr 8  do protokołu.   

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury                   
i Ochrony Środowiska.  
 
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor PZZN p. Grzegorz Stankiewicz.                                 
W swoim wystąpieniu powiedział, że jednostka realizuje zadania statutowe                      
w zakresie administrowania, które można podzielić na 3 kategorie:                                   
- użytkowników zewnętrznych – najemców i dzierżawców, która dotyczy 
administrowania nieruchomościami Powiatu zagospodarowanymi w celu 
uzyskiwania dochodów, w szczególności dotyczy to nieruchomości, w których 
mieszczą się ośrodki zdrowia oraz przynosząca dochód była baza PZD w 
Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 15 i ogródki działkowe w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. 26 Marca 51.  W sumie przychody przynoszą powierzchnie 
dzierżawione lub najmowane w 21 nieruchomościach.                                                                                                           
- użytkowników wewnętrznych i dotyczy administrowania nieruchomościami 
Powiatu Wodzisławskiego i innych samorządów czyli podmiotów, w których 
siedziby mają Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu czy też 
organizacje wykonujące zadania zlecone na rzecz powiatu.                                       
Są to powierzchnie, które przynoszą dochody i dotyczy 5 nieruchomości.                                                    
- czynności administracyjnych (dot. administrowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa), które przynoszą dochody odprowadzane w 75% do budżetu Skarbu 
Państwa. Warto przy tym zauważyć, że Skarb Państwa nie przeznacza żadnych 
środków na utrzymanie nieruchomości mieszkaniowych, co oznacza, że stan 
techniczny tych nieruchomości ulega systematycznemu pogorszeniu.                                     
Głównym źródłem finansowania zadań z  1 kategorii administracyjnej są dochody 
z dzierżawy i najmu, które pozwalają na poprawę kondygnacji technicznej 
powiatowych nieruchomości poprzez prowadzenie gospodarki remontowej,                          
a także inwestycji. Pod względem realizacji inwestycji był to bardzo dobry rok,                           
a szczególnie cieszy wykonanie termomodernizacji budynku na osiedlu XXX-lecia           
w Wodzisławiu Śląskim oraz w Radlinie przy ul. Orkana 10. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował Dyrektorowi 
za przygotowanie  sprawozdania oraz poinformował, że na podstawie opinii 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz braku głosów w dyskusji 
stwierdza, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu.   
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Ad. 9  
 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski. Sprawozdanie  jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 
 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem i nie wniosła 
uwag.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
poinformował, że na podstawie opinii Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz braku 
głosów w dyskusji stwierdza, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę 
Powiatu.   
 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, 
że Wiceprzewodniczący Rady p. Ireneusz Serwotka  opuścił salę obrad udając się 
na spotkanie pracodawców z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.  
 
Informując o przerwie w obradach (godz. 15:40) Przewodniczący Rady 
Powiatu p. Eugeniusz Wala udzielił głosu p. Zbigniewowi Majewskiemu                  
w temacie sytuacji  w szpitalach PPZOZ.  
 
Po wznowieniu obrad o godz. 16:00 Przewodniczący Rady Powiatu                              
p. Eugeniusz Wala przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
 
Ad. 10  

a) Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego założenia i 
prowadzenia przez Powiat Wodzisławski ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, łącznie z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 10 do 
protokołu.  
 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu wydała opinię negatywną.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W obecności  
26 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 głosy były przeciwne, 
2 głosy wstrzymujące.  
Nie głosowało 5 radnych.   
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Uchwała Nr IV/55/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez 
Powiat Wodzisławski ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, została 
podjęta.  
Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu.  
 
 

b) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla 
dorosłych o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego                              
w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji, łącznie z uzasadnieniem jest 
załącznikiem   nr 12 do protokołu.  
 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury        
i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W obecności  
26 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych 
nie było, 1 głos był wstrzymujący. 
Nie głosował 1 radny.   

 
Uchwała Nr IV/56/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu 
Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 
wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji, została 
podjęta.  
Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu.  
 
 

c) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Liceum 
Profilowane w Pszowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 
przy ulicy R. Traugutta 32 i jej likwidacji, łącznie  z uzasadnieniem jest 
załącznikiem   nr 14 do protokołu.  
 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i 
Sportu. 
  
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W obecności  
26 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                     
i wstrzymujących nie było. 
Nie głosowało 2 radnych.   
 
Uchwała Nr IV/57/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Pszowie z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy R. Traugutta 32 i jej 
likwidacji,  została podjęta.  
Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  
 
 

d) Projekt  uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 
Uzupełniające w Wodzisławiu Śląskim z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Oskara Langego  w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 i jej 
likwidacji,  łącznie z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 16 do 
protokołu.  
 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury                   
i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W obecności  
26 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                     
i wstrzymujących nie było. 
Nie głosowało 2 radnych.   
 
Uchwała Nr IV/58/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Wodzisławiu 
Śląskim z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego                             
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1 i jej likwidacji,  została 
podjęta.  
Uchwała jest załącznikiem nr 17 do protokołu.  
 
 

e) Projekt  uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/440/2014 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie 
powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogą 
powiatową nr 5037S położoną w granicach administracyjnych Gminy 
Mszana w zakresie pełnienia funkcji inwestora opracowującego 
dokumentację pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlano – 
wykonawczego przebudowy ulicy Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz 
ulicy Moszczeńskiej w Mszanie”, łącznie z uzasadnieniem jest 
załącznikiem  nr 18 do protokołu.  
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisje Infrastruktury                 
i Ochrony Środowiska.  

 
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W obecności  
26 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                     
i wstrzymujących nie było. 
Nie głosował 1 radny.   
 
Uchwała Nr IV/59/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
uchylenia uchwały nr XLIV/440/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego                    
z dnia   26 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Mszana 
zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5037S położoną                      
w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie pełnienia 
funkcji inwestora opracowującego dokumentację pod nazwą: 
„Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ulicy 
Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszanie”,  
została podjęta.  
Uchwała jest załącznikiem nr 19 do protokołu.  
 
 

f) Projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie                        
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, łącznie z uzasadnieniem jest 
załącznikiem   nr 20 do protokołu.  
 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. 
  
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W obecności  
26 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                     
i wstrzymujących nie było. 
Nie głosował 1 radny.   

 
Uchwała Nr IV/60/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,  
została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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g) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku  w sprawie 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami,           
wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 22 do protokołu.  

 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                        
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu 
udział wzięło 25 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów 
przeciwnych nie było, 1 głos był wstrzymujący. 
Nie głosowało 2 radnych.   
 
Uchwała Nr IV/61/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku  w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2015 rok wraz z załącznikami, została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
 

h) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego 
na lata 2015-2026,  wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 24  do 
protokołu.  

 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz 
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
W imieniu Zarządu Powiatu Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski zgłosił 
następującą autopoprawkę do projektu uchwały:  
w załączniku nr 3 do projektu uchwały ppkt.c) otrzymuje brzmienie 
„Wykreśleniu z rejestru przedsięwzięć zadania pn. „Chronimy Europę”, które 
miało być realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2                               
w Rydułtowach w ramach programu „Erasmus+ Akcja 2. Współpraca na rzecz 
innowacji i wymiany dobrych praktyk” w związku z faktem, iż nie otrzymano 
dofinansowania w powyższym zakresie.”   
 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie wraz ze 
zgłoszoną autopoprawką. W głosowaniu udział wzięło  26 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos był 
wstrzymujący. 
Nie głosował 1 radny.    
  
Uchwała Nr IV/62/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026,została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 

i) Projekt  uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania dorocznych Nagród  Powiatu Wodzisławskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania                        
i ochrony kultury,  wraz  z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 26  do 
protokołu.  

 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną,  
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Strategii i Rozwoju Powiatu.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Nie głosował 1 radny.    
  
Uchwała Nr IV/63/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 
Nagród  Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, została 
podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 

j) Projekt  uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu 
Wodzisławskiego  za osiągnięte wyniki  sportowe oraz za osiągnięcia                   
w dziedzinie sportowej,  wraz    z uzasadnieniem  jest załącznikiem                            
nr 28  do protokołu.  

 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną,  
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Strategii i Rozwoju Powiatu.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
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Uwag do projektu uchwały nie było.   
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 
przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Nie głosował 1 radny.    
  
Uchwała Nr IV/64/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za 
osiągnięte wyniki  sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie sportowej,  
została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad. 11  
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła w związku z zapytaniem radnego                         
p. Grzegorza Kamińskiego powiedział, że zainteresowanym radnym program 
„Kierunki działań dla osiągnięcia wytyczonych priorytetów….” zostanie przesłany 
w systemie e-sesja.   
 
 
Ad. 12  
 
P. Ryszard Zalewski poruszył sprawę dotyczącą informacji o godzinach pracy 
Starostwa umieszczonej nad wejściem do budynku Starostwa przy ulicy 
Pszowskiej - rozpoczęcie o godz. 7:30,  zaś Wydziału Komunikacji i Transportu                 
- rozpoczęcie o godz. 8:00,  zwracając  się  o jej ujednolicenie.  
 
W powyższej sprawie Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła 
odpowiedział, że nie jest to błędna informacja, gdyż Wydział Komunikacji                          
i Transportu ma ½ godziny od rozpoczęcia pracy  na uruchomienie systemów, 
stąd o godzinie 8:00 rozpoczyna się przyjmowanie stron.            
 
P. Ryszard Zalewski w tej samej sprawie powiedział, że informacja o godzinach 
urzędowania Starostwa ze względu na jej umieszczenie jest pierwszą                             
z odczytywanych przez osoby, które załatwiają sprawy w Wydziale, stąd zasadne 
byłoby dokonanie zmiany w sposobie usytuowania informacji, aby stały się 
bardziej czytelne.  
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła – zapowiedział inną lokalizację 
ww. informacji.  
 
P. Andrzej Kania – wnioskował o przedstawienie przez Starostę informacji na 
temat działalności Rady Społecznej PPZOZ, jej składu i oceny jej działania.   
Kolejny wniosek dotyczył przyspieszenia prac w kierunku ewentualnego  
połączenia ZSZ  z PCKU w Wodzisławiu Śląskim. Powyższe argumentował tym, iż 
szkoła górnicza mieści się w budynku PCKU i na tej jednostce spoczywa 
obowiązek utrzymania infrastruktury. Z kolei   w obowiązkach Dyrektora ZSZ jest 
nadzór nad uczniami oraz kilkuosobową obsługą  administracyjną, stąd też 
uważa, że nie można porównywać szkół, gdyż wyniki mogłyby być odmienne, 
gdyby Dyrektor ZSZ miała na utrzymaniu szkołę   i personel. Stwierdził, że nie 
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jest przekonany, iż bilans po dokonaniu zmian będzie zerowy, jednakże skoro 
PCKU generuje straty, to po co czekać z decyzjami 1 ½ roku. Dodał, że powodów 
strat można szukać przyglądając się informacjom na temat  ilości słuchaczy.                  
We wrześniu  2013 roku było ich około1100, we wrześniu 2014 roku -  600,                  
a tyle samo nauczycieli.  
Następnie powiedział, że na podstawie sytuacji w opiece zdrowotnej, oświacie, 
nienajlepszego stanu dróg stwierdzić należy, iż Zarząd za długo czekał                               
z pewnymi sprawami w poprzedniej kadencji. Do 2019 roku będą „padać” kolejne 
oddziały, co można wyliczyć i o czym mówił już w 2006 roku. Stwierdził, że 
pewne decyzje trzeba podejmować w odpowiednich momentach, gdyż później 
trudniej jest je zrealizować.    
Następnie zawnioskował o przygotowanie przez Wydział Oświaty informacji 
sporządzonych na podstawie liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,                          
z których  będzie można określić liczbę uczniów w naszych szkołach                              
w najbliższych 9 latach. Powyższe uzasadnił tym, iż prognozy wskazują, że 
dopiero od 2020 roku do 2025 roku będzie lekki wzrost liczby uczniów, natomiast 
za 3 lata notowany będzie duży spadek. W takiej sytuacji rozważyć należy, czy 
faktycznie potrzebne będzie tyle szkół. Dodał również, że 40% młodzieży                           
w ostatnich 8 latach „zniknęło” z mapy naszych szkół, a dyrekcji jest tyle samo,                     
a być może nawet więcej.  
 
P. Teresa Glenc – wnioskowała o informowanie radnych po posiedzeniach 
Zarządu o podjętych uchwałach, decyzjach, wszelkich  ustaleniach,  by Radni nie 
musieli  budować wiedzy na doniesieniach z prasy. Dodała, że informacje te 
mogłyby być przekazywane przynajmniej dwukrotnie w okresie międzysesyjnym.    
 
P. Arkadiusz Skowron  - nawiązując do wypowiedzi p. T. Glenc powiedział, że 
wskutek takiej niewiedzy założony został komitet obrony szpitala, pod 
kierownictwem osoby, która startowała w wyborach samorządowych z listy PiS.  
Wspomniał, że wcześniej był apel ze strony PiS, aby nie tworzyć  sztucznych 
podziałów na opozycję i koalicję, a dzisiaj okazuje się, że jesteśmy na poziomie 
walki politycznej w przededniu wyborów prezydenckich. Zaapelował, aby nie 
podgrzewać tematów, które są domeną wyłącznie polityki samorządowej, bo  
prowadzi to donikąd, i nie prowadzić kampanii, która kojarzona jest w jego 
osobistym mniemaniu z wyborami na Prezydenta.   
 
P. Ryszard Zalewski  - w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy powiedział, 
że zakładanie różnych komitetów jest dobrą działalnością, obywatele mogą w ten 
sposób dyskutować, rozmawiać, podnosić różne kwestie, stąd nie podziela opinii 
o ograniczaniu takich komitetów. Uczestnictwo w komitecie osoby, która 
startowała z listy PiS nie uważa za coś złego, w kraju wolnym każdy może 
przynależeć do dowolnego komitetu, jeśli jego działalność jest zgodna z prawem, 
stąd nie rozumie zarzutów, które padły z ust przedmówcy.  
 
W związku ze zgłoszeniem p. Teresy Glenc do dyskusji Przewodniczący Rady 
p. Eugeniusz Wala wyjaśnił zasady udzielania głosu „ad vocem”, który 
udzielany jest poza kolejnością gdy nawiązuje do  wypowiedzi  poprzednika.  
 
P. Teresa Glenc – wyjaśniła, iż jej zamierzeniem jest odniesienie się do 
wypowiedzi p. A. Skowrona.  Powiedziała, że każdy radny ma prawo, a wręcz 
obowiązek znać ustalenia Zarządu i osobiście wnioskowała o bieżące 
informowanie radnych  o działalności Zarządu.  
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P. Andrzej Kania  odnosząc się do wypowiedzi p. A. Skowrona  zaapelował                   
o niemieszanie polityki ze sprawami, które wynikają z obrad sesji jak i  prac 
Zarządu. Powiedział, że to Zarząd w dniu 11 lutego br podjął sprawę służby 
zdrowia.  Osobiście uważa, że polityką jest zarzut p. Skowrona jaki został 
przedstawiony. Dodał, że nie chce używać na sesji sformułowań  PiS i Platforma 
Obywatelska, są to partie rządzące krajem. Każdy inny okres  np. podjęcie 
tematu służby zdrowia we wrześniu mógłby być odebrany jako łączenie sprawy z 
wyborami samorządowymi.  Zaapelował  o skupienie się nad merytorycznymi 
sprawami  i nie wprowadzanie polityki do zadań jakie spoczywają na powiecie.  
 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala zaapelował do radnych                              
o nieuprawianie polityki na forum Rady Powiatu i przypomniał, że zwracał uwagę 
w tej sprawie już na poprzedniej sesji.   
 
P. Arkadiusz Skowron   ad vocem do wypowiedzi p. A. Kani. Powiedział, że 
podziela stanowisko o niewprowadzanie polityki na grunt powiatowy  i cieszy się 
z tego, ponieważ jest więcej faktów świadczących o zaangażowaniu strony 
zbliżonej do PiS w  akcje wokół szpitala.  Podgrzewanie atmosfery do niczego nie 
zmierza i myśli, że rozpoczną się rzeczowe rozmowy na temat spraw 
samorządowych.  
 
 
Ad. 13  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przestawił następujące 
pisma :  
- stanowisko Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu w sprawie poparcia uchwały 
Rady Gminy Gorzyce w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu 
Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice                    
w Pyrzowicach imieniem  Wojciecha Kilara, 
- odpowiedź Zarządu Powiatu wobec stanowiska Komisji Strategii i Rozwoju 
Powiatu  w sprawie  priorytetowych zadań  V kadencji,  
- Gminy Godów dot. wspólnej realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej             
ul. 1 Maja oraz drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2016,  
- Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej wraz z uchwałą popierającą stanowisko 
Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie planowanego wprowadzenia opłat na 
odcinku autostrady A-1,  
-  uchwałę Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie poparcia działań mających na celu 
zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do 
budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego,  
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Śląskiego 
wobec uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Wodzisławskiego oraz  
decyzja Wojewody o umorzeniu tego postępowania, 
- pismo podpisane - Danuta S. i rodzice dzieci uczęszczających do szkół ZPSWR 
w Wodzisławiu Śl., które pozostawia się bez rozpatrzenia ze względu na brak 
adresu i nazwiska osoby wnoszącej, których nie można ustalić na podstawie 
posiadanych informacji,   
- apel Rady Miasta Rydułtowy  w sprawie podjęcia działań zmierzających do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PPZOZ.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że                       
w trakcie sesji p. Ryszard Antecki  złożył kolejne pismo o unieważnienie uchwały                   
i skierował sprawę do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska celem 
przygotowania projektu rozstrzygnięcia wniosku. 
    
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zwrócił się do 
Przewodniczących Komisji o niezwoływanie posiedzeń w jednym terminie. 
Powiadomił radnych, iż w programie e-sesja umieszczane będą protokoły                         
z posiedzeń komisji w terminie określonym w Statucie Powiatu Wodzisławskiego. 
Poinformował o terminach posiedzeń komisji oraz o następnej sesji.  
Informacja o uroczystościach i spotkaniach, w których wzięli udział 
przedstawiciele Prezydium Rady  w czasie od ostatniej sesji jest załącznikiem 
nr 31  do protokołu.  
 
Ad. 14  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu                             
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego                           
o godz. 16:30.  
 
Protokołowała  
Krystyna Kuczera  
 
         Przewodniczący Komisji 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


