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WRZ.0002.3.2015 
 

Protokół nr V/15  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 26 marca 2015 roku 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 26 marca 2015 roku 
o godz. 14.00. 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  
25 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą stanowiącą 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
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 IV sesji Rady Powiatu. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:  

a) odmowy uwzględnienia wniosku o unieważnienie Uchwały Nr 
XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zakazu 
używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na 
zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach – Gmina Lubomia, 

b) wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku Pana R. A. o 
unieważnienie uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
lub wprowadzenie okresu ochronnego. 

5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2014 rok oraz 
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie 
Wodzisławskim. 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim: 
a) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu 
w 2014 roku, 

b) Informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2014 roku. 

7. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu  
w Powiecie Wodzisławskim. 

8.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od IV sesji. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu kultury i sportu Starostwa 

Powiatowego. 
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                   
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 
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b) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, 

c)  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, 

d) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani B. S.–H. na 
działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim, 

e)  przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 
12.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2014 roku. 
13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
14.Wnioski i oświadczenia radnych. 
15.Informacje bieżące.  
16.Zamknięcie obrad V sesji.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zgłosił autopoprawkę do 
porządku obrad sesji poprzez dodanie dodatkowego projektu uchwały w pkt 11, 
który to punkt będzie brzmiał: „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podjęcia 
działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim             
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim i zwiększenie wartości punktu kontraktowego”            
i otrzyma numerację 11 f). 
 
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. 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 IV sesji Rady Powiatu. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:  

c) odmowy uwzględnienia wniosku o unieważnienie 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, 

d) wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku Pana R. A.                              
o unieważnienie uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego lub wprowadzenie okresu ochronnego. 

5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2014 rok oraz 
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie 
Wodzisławskim. 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim: 
c) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu 
w 2014 roku, 

d) Informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2014 roku. 



3 
 

7. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu  
w Powiecie Wodzisławskim. 

8. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od IV sesji. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu kultury i sportu Starostwa 

Powiatowego. 
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

b) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, 

c) 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, 

d) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani B. S.–H. na 
działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim, 

e)  przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia, 
f) przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 

podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i 
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim i zwiększenie 
wartości punktu kontraktowego. 

12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2014 roku. 
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
14. Wnioski i oświadczenia radnych. 
15. Informacje bieżące.  
16. Zamknięcie obrad V 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 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 
 
Protokół Nr IV/14 z obrad IV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
26 lutego 2015 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4a) 

� Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku                               
o unieważnienie 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 3 do 
protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinia 
Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały jest pozytywna. 
 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska                              
p. K. Smuda – poinformowała, iż w ciągu pół roku licząc od października do dnia 
dzisiejszego wpłynęły trzy wnioski od przedstawiciela związku wędkarskiego                      
i wszystkie dotyczyły unieważnienia lub zmiany Uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego prosząc o uwzględnienie okresu ochronnego dla ryb, 
płazów i ptaków w okresie od wiosny do 1 lipca. Stwierdziła, iż opierając się na 
przepisach art. 116 ustawy prawo ochrony środowiska rada powiatu ma prawo 
do ograniczenia lub wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, jeżeli 
jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych. Dlatego 
tylko ten jeden powód można rozpatrywać, zaś wszystkie inne uzasadnienia nie 
mogą być uwzględniane. W związku z tym po raz trzeci Rada podejmuje uchwałę, 
w której odmawia się uwzględnienia wniosku przedstawiciela związku 
wędkarskiego. Zasugerowała, iż jako Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i 
Ochrony Środowiska jest jej przykro, iż Komisja musiała przygotowywać kolejny 
projekt uchwały tej samej treści. Zapewniła, iż Komisja nie miała żadnych 
podstaw prawnych, by postąpić inaczej. Poinformowała, iż 17 marca br. wpłynął 
kolejny wniosek od tego samego wnioskodawcy, który Komisja Infrastruktury (…) 
będzie rozpatrywała w miesiącu kwietniu br. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o unieważnienie 
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 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych,            
4 głosy były wstrzymujące, a głosów przeciwnych nie odnotowano (1 radny nie 
brał udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr V/65/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
odmowy uwzględnienia wniosku o unieważnienie 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 ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 4b) 

� Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 
wniosku Pana R. A. o unieważnienie uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego lub wprowadzenie okresu ochronnego, 
stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Zarządu Powiatu, jak również Komisji Organizacyjnej do ww. projektu uchwały są 
pozytywne. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku 
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Pana R. A. o unieważnienie uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego lub wprowadzenie okresu ochronnego. W głosowaniu udział 
wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 1 głos był 
wstrzymujący, a głosów przeciwnych nie odnotowano (1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu). 
Uchwała Nr V/66/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku Pana R. A. o 
unieważnienie uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego lub wprowadzenie okresu ochronnego została podjęta. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 5 
Z – ca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim                       
p. Łukasz Krebs – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Powiatu Wodzisławskiego, która stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Komisji Organizacyjnej, jak również Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  do ww. 
informacji są pozytywne. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował Z-cy 
Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim za przybycie                          
i przedstawienie ww. informacji. 
 
Ad. 6a) 
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim p. Marek 
Misiura – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
Powiatu w 2014 roku, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Komisji Organizacyjnej, Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska jak również 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku do ww. informacji są pozytywne. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala podziękował 
Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 
za przybycie i przedstawienie ww. informacji. 
 
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim p. Marek 
Misiura – na prośbę Pana Jerzego Szkatuły Prezesa Zarządu Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wodzisławskiego odczytał pismo, które 
otrzymał od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Województwa Śląskiego – „Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych 
Województwa Śląskiego dotyczy środków rozdziału RPO na lata 2014 – 2020. 
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Oddziału ZOSP w Katowicach 
wystąpił z pismem do Pana Marszałka Województwa Śląskiego, w którym poprosił 
o informacje w sprawie zmniejszenia dotacji z RPO z kwoty 20 mln. euro do 
kwoty 2 mln. euro. Jednocześnie informujemy, iż poprosiliśmy o korektę dotacji 
do wcześniej planowanej kwoty. Proszę o poinformowanie o tym wystąpieniu 
zarządów gminnych OSP i jednostki samorządu terytorialnego”. Ponadto odczytał 
pismo skierowane do Marszałka Województwa Śląskiego – „w nawiązaniu do 
Państwa pisma z dnia 17.02.2014 r. oraz odpowiedzi z dnia 25.02.2014 r. 
strażacy ochotnicy Naszego Województwa są zbulwersowani ostateczną kwotą 
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dotacji 2 mln. euro na zakup i wyposarzenie jednostek ochotniczych straży 
pożarnych w sprzęt niezbędny do usuwania skutków klęsk żywiołowych. We 
wcześniejszych projektach RPO wersja 3 przewidziano dotację w wysokości 20 
mln. euro. członkowie Zarządu Województwa Związku OSP, jak również 
członkowie władz samorządowych Województwa Śląskiego, poinformowali na 
zebranych ochotniczych straży pożarnych o dotacja w tej wysokości. Do Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP spływały informacje o pogrzebie doposażenia jednostek 
ochotniczych straży pożarnych w 150 samochodów, co zabezpieczała kwota 20 
mln. euro. Przy obecnych cenach samochodów ratowniczo gaśniczych i dotacjach 
rzędu 250 – 300 tys. zł. wielu gmin nie stać na pokrycie różnicy w kosztach 
zakupu samochodów. Stad też w wielu gminach strażacy ochotnicy muszą 
wyjeżdżać do akcji samochodami, które powinny być eksponatami w muzeach 
pożarniczych. Samochody 40 – letnie i starsze stanowią znaczny procent taboru 
samochodowego Naszego Województwa dla tych gmin jedynym sposobem 
poprawy tego stanu były środki z RPO. W województwie Śląskim funkcjonują 952 
jednostki ochotniczych straży pożarnych, a pilnego wycofania wymaga 
przynajmniej 38% samochodów ratowniczo – gaśniczych. Przewidziana 
pierwotnie wymiana 150 samochodów zaspakajała potrzeby poszczególnych 
ochotniczych straży pożarnych Województwa Śląskiego, co miało doprowadzić do 
poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa Województwa Śląskiego                       
i umożliwić właściwe prowadzeni akcji ratowniczych i usuwania ich skutków w 
gminach Województwa. Ponad 10 krotne zmniejszenie środków z RPO na 
doposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo gaśnicze powoduje 
rozgoryczenie i zniechęcenie do dalszej działalności druhów ochotników, a 
przecież zapewnienie warunków do działalności straży pożarnych w tym 
wyposarzenie w sprzęt należy do zadań samorządowych w tym również 
samorządu szczebla wojewódzkiego. W innych województwa jest to realizowane 
np. w Województwie Mazowieckim zakup 180 samochodów. Panie Marszałku 
Zarząd Wojewódzki ZOSP poinformuje samorządy o tak drastycznym 
zmniejszeniu dotacji, gdyż jednostki OSP muszą zasadniczo zmienić swoje plany 
inwestycyjne. Prezydium ZOW ZOSP w Katowicach omówiło na posiedzeniu w 
dniu 23.03 przedmiotowy temat i prosi Marszałka o podanie przyczyn zmian 
rzutujących na stan bezpieczeństwa w Naszym Województwie oraz o korektach 
dofinansowań, o których poinformujemy nasze jednostki OSP. Jednocześnie 
prosimy o przywrócenie kwoty 20 mln. euro na to zadanie w ramach 
zmienionego RPO. Podpisany Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z. Meres.” 
 
Ad. 6b) 
Informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2014 roku stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska do ww. 
informacji są pozytywne. 
 
Ad. 7 
Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu                  
w Powiecie Wodzisławskim stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż 
Prokurator Rejonowy został zaproszony na obrady dzisiejszej sesji, jednak nie 
przybył. Dlatego zasugerował, iż jeżeli radni mają pytania do Prokuratora 
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Rejonowego, to zostaną zaprotokołowane i do Niego przesłane. Ponadto 
poinformował, iż taka Informacja Prokuratora Rejonowego została złożona na 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i zostanie przesłana radnym przez e – sesję.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zgłosił poprawkę do 
porządku obrad sesji poprzez dodanie dodatkowego projektu uchwały w pkt 11, 
który to punkt będzie brzmiał: „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia skarg (dane niepodlegające udostępnieniu - 
art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej) na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami” i otrzyma numerację 11 g), bowiem w dniu dzisiejszym 
wpłynęły skargi i jego zdaniem należy wskazać nowy termin ich rozpatrzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
zmiany w porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 
Poprawka do porządku obraz została przyjęta i porządek zmieniono. 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od IV sesji, które stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż 
sprawozdanie zostało umieszczone w  Programie e – sesja i każdy z radnych 
mógł się z nim zapoznać. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radny p. G. Kamiński złożył interpelację w sprawie sposobu rozliczania 
delegacji za dojazd do uczniów na nauczanie indywidualne. Ww. interpelacja 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Radny p. A. Kania – poinformował, iż otrzymał cztery odpowiedzi na 
interpelacje z ostatniej sesji, jednał ustosunkuje się tylko to jednej z nich. 
Zacytował fragment odpowiedzi - „zmiana systemu wynagradzania polegająca na 
zmniejszeniu z dwudziestu do dziesięciu procent premii na rzecz zwiększenia                 
o dziesięć procent stawki zasadniczej pracownika była przeprowadzona w oparciu 
o rozmowy i uzgodnienia pracodawców, czyli dyrektorów szkół ze związkami 
zawodowymi i organem prowadzącym”. Zapytał dlaczego od stycznia 2014 roku, 
czyli przez piętnaście miesięcy nie są realizowane te uzgodnienia? 
 
Radna p. D. Maćkowska - sformułowała zapytania dotyczące projektu Strategii 
Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025 następującej treści: 

1) czy prowadzony jest monitoring dotyczący deficytowych zawodów                      
w naszym rejonie? Zasugerowała, iż być może firmy nie są stale 
zainteresowane takimi kierunkami, które obecnie preferują nasze szkoły 
zawodowe i techniczne, bowiem może jest zupełnie inne zapotrzebowanie 
na rynku pracy. Odniosła się do zapisów  na str. 26 projektu Strategii (…), 
gdzie zostało zapisane, że mamy słabe powiązania pomiędzy szkołami               
a firmami w procesie kształcenia oraz, że jest niewystarczająca 
partycypacja firm w szkoleniu praktycznym młodzieży.  
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2) jaka jest szczegółowa Strategia Rozwoju Oświaty w naszym Powiecie                 
i kiedy możemy się spodziewać pełnej informacji na temat kierunków 
strategii rozwoju placówek oświatowych dotowanych przez Powiat? 
Zasugerowała, iż chodzi o to czy Powiat stać na utrzymanie wszystkich 
szkół ogólnokształcących oraz jak zamierzamy wspierać szkolnictwo 
zawodowe, a także co robimy, aby ściągnąć do naszego Powiatu młodych 
ludzi i jakie mamy dla nich oferty pracy. 

 
Ad. 10 
Informacja na temat realizacji zadań z zakresu kultury i sportu Starostwa 
Powiatowego stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinia 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu do ww. informacji jest pozytywna. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła ww. informację. 
 
Ad.11 a) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania 
statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej                         
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 
stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do ww. 
projektu uchwały są pozytywne. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i 
Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział 
wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, przy 1 głosie 
wstrzymującym i bez głosów przeciwnych (1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu). 
Uchwała Nr V/67/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 
dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad. 11 b) 

� Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiący 
załącznik nr 16 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Komisji Budżetu oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do ww. projektu 
uchwały są pozytywne. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W głosowaniu udział wzięło 24 
radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym                 
i bez głosów przeciwnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr V/68/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 11 c) 

� 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, stanowiący załącznik 
nr 18 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinia 
Komisji Budżetu do ww. projektu uchwały jest pozytywne. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu 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. W głosowaniu udział wzięło 
24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących 
się i przeciwnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr V/69/2015 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 jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 11 d) 

� Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi 
Pani B. S. H. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych   
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 20 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Komisji Organizacyjnej oraz Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały są 
pozytywne. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani 
B. S. H. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia                  
29 stycznia 2015 roku. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 23 radnych, 1 głos wstrzymujący i bez głosów przeciwnych (1 radny 
nie brał udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr V/70/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani B. S. H. na 
działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
Ad. 11 e) 

� Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu do 
jego rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 22 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie 
Komisji Organizacyjnej oraz Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały są 
pozytywne. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu do jego 
rozpatrzenia. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 
25 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr V/71/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 11 f) 

� Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu 
zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                        
w Wodzisławiu Śląskim i zwiększenie wartości punktu kontraktowego, 
stanowiący załącznik nr 24 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinia 
Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały jest pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu 
finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim i 
zwiększenie wartości punktu kontraktowego. W głosowaniu udział wzięło 23 
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radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów wstrzymujących się i 
przeciwnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr V/72/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 
podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim i zwiększenie 
wartości punktu kontraktowego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad. 11 g) 

� Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skarg 
(dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej) na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami, stanowiący załącznik nr 26 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinia 
Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały jest pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skarg (dane 
niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami. W głosowaniu 
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów 
wstrzymujących się i przeciwnych. 
Uchwała Nr V/73/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia skarg (dane niepodlegające 

udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej) na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 27 do protokołu. 
 
Ad. 12 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2014 roku 
stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinia 
Komisji Organizacyjnej do ww. sprawozdania jest pozytywna. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła ww. sprawozdanie. 
 
Ad. 13 
Starosta p. T. Skatuła – zasugerował, iż jeśli chodzi o pytanie radnego p. A. 
Kani, to trudno je zrozumieć. Poinformował, iż umowa, o której wspominał radny 
p. A. Kania dotyczyła okresu 2009 roku, jednak w żadnym dokumencie takiej 
umowy zawartej nie było. Faktem jest również to, iż obowiązują także umowy 
ustne, jednak nie było zagwarantowane, że co roku będą podwyżki wynagrodzeń. 
Ostatnia podwyżka została dokonana w 2013 roku. Bowiem nie ma takiego 
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obowiązku aby corocznie podnosić wynagrodzenia. Dlatego trudno zrozumieć 
pytanie – dlaczego nie są dotrzymane warunki, które zostały ustnie złożone                 
i przedyskutowane ze związkami zawodowymi oraz organem prowadzącym. 
Stwierdził, iż wtedy w tych rozmowach nie uczestniczył, ale została 
zaproponowana zmiana systemu wynagradzania polegająca na zmniejszeniu               
z 20% do 10% premii na rzecz zwiększenia o 10% stawki wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika i na to została wyrażona zgoda. 
Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź do radnej p. D. Maćkowskiej to zostanie ona 
udzielona na piśmie. 
 
Ad. 14 
Radny p. R. Zalewski – poinformował, iż chciałby omówić dwie sprawy. 
Pierwsza sprawa dotyczy apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia, bowiem ma 
nadzieję, że apel przyniesie „jakieś” efekty. Wspomniał, iż Komisja Rewizyjna             
w miesiącu lutym br. omawiała temat utworzenia w Wodzisławiu Śląskim punktu 
obsługi ubezpieczonych NFZ. Powiat bardzo szybko podjął temat i z Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej pismo już 5 marca br. zostało wysłane do Katowic  
w celu rozpatrzenia. Prawdopodobnie dotarło tam 8 lub 9 marca, a 10 marca br. 
już była odpowiedź z Katowic, iż taki punkt w Wodzisławiu Śląskim nie zostanie 
utworzony. Według niego ta szybkość odpowiedzi świadczy, iż w NFZ nikt nie był 
zainteresowany, aby kwestie utworzenia w Wodzisławiu Śląskim punktu obsługi 
ubezpieczonych rozpatrzyć. Dlatego obawia się, iż apel, który na dzisiejszej sesji 
został skierowany do NFZ może zostać potraktowany w podobny sposób. 
Natomiast druga sprawa dotyczy również służby zdrowia. Poinformował, iż                   
w Cieszynie działa w otoczeniu Szpitala Cieszyńskiego fundacja, która od 
początku swojej działalności pozyskała około 10 mln. zł. Dlatego zasugerował, iż 
skoro w Powiecie Wodzisławskim brakuje środków na służbę zdrowia i działalność 
Szpitala, to może byłoby warto zastanowić się nad powołaniem takiej fundacji. 
 
Ad. 15 
Radny p. R. Zalewski – przedstawił sprawozdanie z udziału radnych – Ryszarda 
Zalewskiego, Mateusza Górala, Lucyny Stiel i Marka Rybarza w szkoleniu 
przeznaczonym dla członków Komisji Rewizyjnej pt. „Rola i zadania Komisji 
Rewizyjnej”, które odbyło się w dniu 11 marca 2015 roku. Szkolenie było 
organizowane przez pismo samorządowe „Wspólnota” i odbyło się w Katowicach. 
Szkolenie prowadził p. Zygmunt Laskowski, który jest prawnikiem, naukowcem z 
doświadczeniem samorządowym. Zasugerował, iż szkolenie było bardzo 
przydatne. Ponadto podziękował za organizację szkolenia Zarządowi Powiatu oraz 
Przewodniczącemu Rady. 
 
Radny p. G. Kamiński – przedstawił sprawozdanie z udziału radnych powiatu 
wodzisławskiego – Dawida Topola i Grzegorza Kamińskiego w konferencji pt. 
„Rola władzy lokalnej w demokracji przedstawicielskiej”, która odbyła się w dniu 
25 marca 2015 roku w Senacie RP w Warszawie. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z: 

− pismem p. G.G. dotyczącym decyzji Dyrektora ZPSWR w Wodzisławiu Śl.  
w sprawie niewypłaconych delegacji za dojazd na zajęcia indywidualne. 
Pismo otrzymali również R. Zalewski – Klub radnych PiS, A. Skowron – 
Klub Radnych PO, J. Chlebik – Turek – Klub Radnych Wspólnota 
Samorządowa, D. Maćkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury           
i Sportu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poprosił w tej 
sprawie o opinie radcę prawnego. Opinię napisał radca prawny p. A. Duży 
– „§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.                     
w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków – skargi i wnioski 
niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
pozostawia się bez rozpatrzenia. W piśmie brak adresu”. Dlatego nie 
będzie rozpatrywał ww. pisma. Ponadto zasugerował, iż według niego 
sprawa dotyczy stosunków pracownik – pracodawca oraz rozliczania 
delegacji nauczycieli – problematyka ta została ujęta w interpelacji 
radnego p. G. Kamińskiego. 

− pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przesyłającej – 
Uchwałę Nr 4200/IV/97/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu w kwocie 4.471.288,00 zł., przedstawionego w uchwale 
budżetowej na 2015 rok Powiatu Wodzisławskiego oraz Uchwałę                        
Nr 4200/IV/98/2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu Powiatu Wodzisławskiego, wynikającej z planowanych                              
i zaciągniętych zobowiązań, 

− pismem Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego br. w sprawie podjęcia 
inicjatywy powołania „Zespołu Roboczego”, którego zadaniem byłoby 
doradztwo oraz wypracowanie opinii w sprawie opracowanego przez 
Kierownika Zakładu programu naprawczego dla Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                        
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim i prosi o wskazanie radnych do prac                
w zespole. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala – poinformował, iż 
po uzgodnieniach z Klubami Radnych oraz Starostą i Zarządem Powiatu 
skieruje do Zarządu Powiatu pismo, w którym wskaże następujących 
radnych do prac w „Zespole Roboczym” – A. Skowron, D. Topol,                         
G. Kamiński i M. Góral, na co Radni wyrazili zgodę. 

− pismem p. H. B. z dnia 16 marca br. dotyczącym stanu drogi powiatowej 
ul. Kokoszyckiej w Radlinie II – dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, 

− petycją pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w Wodzisławiu śląskim                    
z dnia 12 marca br. skierowaną do Starosty Wodzisławskiego w sprawie 
proponowanej likwidacji Oddziału Rehabilitacyjnego w Wodzisławiu Śląskim 
w ramach restrukturyzacji PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim               
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

− pismem Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca br. w sprawie 
utworzenia w Wodzisławiu Śląskim punktu obsługi ubezpieczonych, 

− pismem Gminy Godów z dnia 2 marca br. dotyczącym wspólnej realizacji 
zadań drogowych na terenie Gminy Godów, 

− pismami Rady Gminy Boronów oraz Rady Gminy Świerklaniec w sprawie 
poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie imienia 
Wojciecha Kilara Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice                      
w Pyrzowicach, 

− pismem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informującym, iż do pracy                  
w Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Powiatu 
Wodzisławskiego  w dziedzinie twórczości artystycznej skierowano radnych 
p. D. Maćkowską oraz G. Kamińskiego. Natomiast do Komisji Opiniującej 
wnioski o przyznanie Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte 
wyniku sportowe skierowano p. E. Ogrodnika i p. Ł. Krzystałę. 

− informacją dotyczącą uroczystości i spotkań w których uczestniczyli 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w okresie od ostatniej 
sesji, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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− z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu kwietniu. 
Ponadto przypomniał o zaproszeniu na Drogę Krzyżową ulicami Miasta 
Wodzisławia Śląskiego w dniu 27 marca 2015 roku oraz na  Dzień Skupienia w 
dniu 28 marca br. w Kokoszycach. 
 
Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz 
Współpracy Zagranicznej. 
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz.16.30.  
 
 
 
Protokołowała: 
Małgorzata Jezusek 
 
          


