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WRZ.0002.4.2015 
 

Protokół nr VI/15 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 30 kwietnia 2015 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 kwietnia 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              
27 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. E. Wala poinformował, że porządek obrad 
sesji został dostarczony radnym poprzez program „eSesja” wraz z materiałami na 
sesję i przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 
Wodzisławskiego. 
5. Skargi i wnioski - rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia             
25 czerwca 2009 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających               
o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych                  
w Nieboczowach - Gmina Lubomia, 
b) rozpatrzenia skargi Pani B.S.H. na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 
c) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi (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, 
d) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pana K.J. na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                   
w Wodzisławiu Śląskim, 
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od V sesji. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej: 
a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             
w Wodzisławiu Śląskim za 2014 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 
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społecznej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, 
b) ocena zasobów pomocy społecznej opracowana w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji "Programu 
współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2014 rok. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację 
zadania o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej w miejscowości 
Rogów" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap             
II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, 
b) 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, 
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) przyjęcia apelu Rady Powiatu Wodzisławskiego o konieczności uwzględnienia 
środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 
2020. 
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Informacje bieżące. 
14. Zamknięcie obrad VI sesji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił autopoprawkę do porządku 
obrad sesji poprzez dodanie dodatkowego projektu uchwały w pkt 5, który to 
punkt miałby otrzymać brzmienie: „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
zwrócenia skargi Skarżącemu Panu G. G. ze wskazaniem właściwego organu”             
i numerację 5 e). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania zmiany        
w porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (3 radnych 
nie wzięło udziału w głosowaniu). Inne wnioski nie zostały zgłoszone, zatem 
Przewodniczący Rady p. E. 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 V sesji Rady Powiatu. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 
Wodzisławskiego. 
5. Skargi i wnioski - rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia             
25 czerwca 2009 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających               
o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych                  
w Nieboczowach - Gmina Lubomia, 
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b) rozpatrzenia skargi Pani B.S.H. na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 
c) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi (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, 
d) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pana K.J. na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                   
w Wodzisławiu Śląskim, 
e) zwrócenia skargi Skarżącemu Panu G. G. ze wskazaniem właściwego organu. 
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od V sesji. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej: 
a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             
w Wodzisławiu Śląskim za 2014 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, 
b) ocena zasobów pomocy społecznej opracowana w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. 
9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji "Programu 
współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2014 rok. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację 
zadania o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej w miejscowości 
Rogów" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap             
II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, 
b) 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, 
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) przyjęcia apelu Rady Powiatu Wodzisławskiego o konieczności uwzględnienia 
środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 
2020. 
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Informacje bieżące. 
14. Zamknięcie obrad VI sesji. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż protokół został 
przygotowany i wyłożony w programie eSesja w statutowym terminie. Uwag do 
protokołu nie zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu. Wzięło w nim udział 24 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów 
przeciwnych (3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu).  
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Protokół Nr V/15 z obrad V sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                    
26 marca 2015 roku został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 

� Projekt uchwały w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego                    
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego, 
stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że opinie zarówno 
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, jak również Komisji Organizacyjnej, Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu są 
pozytywne, a następnie celem uzupełnienia dotychczasowych informacji poprosił 
o wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim - p. Kazimierza Musialika. 
 
Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim p. Kazimierz Musialik – przekazał 
informację o zmniejszeniu planowanej puli środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego z kwoty 20 mln euro do kwoty 2 mln euro 
na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Przytoczył pismo             
p. Zbigniewa Meresa – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego oraz odpowiedź 
Marszałka Województwa Śląskiego – p. Wojciecha Saługi, który w swoim piśmie 
podkreślił, że powyższa zmiana wynika z decyzji Komisji Europejskiej. 
Poinformował, że z tych środków w przeszłości kupowane były głównie 
samochody straży pożarnej, po czym uzupełnił, że przewiduje się, że do 2020 r. 
tylko na terenie powiatu wodzisławskiego zostanie zakupionych                           
o 15 samochodów mniej. Dodał, że jeżeli chodzi o powiat wodzisławski, to                
z uwagi na zakupy sprzętu w ostatnim okresie czasu powyższa decyzja nie 
powinna się w drastyczny sposób negatywnie odbić na stanie bezpieczeństwa, 
tym niemniej spowoduje to odłożenie w czasie zakupu nowego sprzętu. Na 
zakończenie przekazał informacje o działalności prowadzonej przez Oddział 
Powiatowy Związku OSP RP w Wodzisławiu Śląskim oraz zaapelował o wsparcie 
dla działalności organizacyjnej związku w przyszłości. 
Informacja zbiorcza wraz z ww. korespondencją stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego                             
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego. W głosowaniu 
brało udział 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się (2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr VI/74/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 5 a)  

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zakazu 
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używania jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na 
zbiornikach wodnych położonych w Nieboczowach - Gmina Lubomia, 
stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpiła Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska, a opinia 
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego jest pozytywna. 
 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska                      
p. K. Smuda – poinformowała o rozpatrzeniu przez Komisję, której jest 
przewodniczącą nowego wniosku popartego podpisami 25 mieszkańców oraz           
o piśmie Wójta Gminy Lubomia, w którym zaproponował on wydłużenie okresu 
obowiązującego dotąd ograniczenia. Ta propozycja została uwzględniona w treści 
projektu uchwały. Podsumowując dodała, że radni sami podejmą decyzję w tej 
kwestii.   
 
Innych głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zakazu używania 
jednostek pływających o napędzie mechanicznym spalinowym na zbiornikach 
wodnych położonych w Nieboczowach - Gmina Lubomia. W głosowaniu brało 
udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych 
i 1 głosie wstrzymującym się (1 radny nie wziął udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr VI/75/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXV/411/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego           
z dnia 25 czerwca 2009 r. 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 7 do protokołu. 
 
Ad. 5 b)  

� Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.S.H. na działalność 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpiła Komisja Organizacyjna, a opinia Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej p. A. Krzyżak – odniósł się do 
uzasadnienia ww. projektu uchwały i zaproponował autopoprawkę w treści            
pkt 2 uzasadnienia i zmiany zapisu na następujący: „uważa się, że dane 
wprowadzane do Systemu Informacji Oświatowej na ówczesny stan wiedzy były 
prawidłowe i zgodne z przepisami prawa”.  
 
Dalszych głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala dodał, że uzasadnienie nie jest 
dokumentem przyjmowanym w głosowaniu, po czym przystąpił do głosowania 
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projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.S.H. na działalność 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Placówek 
Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.                       
W głosowaniu brało udział 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przy 
1 głosie przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących się (1 radny nie wziął udziału                    
w głosowaniu). 
Uchwała Nr VI/76/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani B.S.H. na działalność kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - 
Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 5 c)  

• Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi 
(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 10 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpiła Komisja Organizacyjna, a opinia Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego jest pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi (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 brało udział 
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się (2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr VI/77/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi (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 11 do protokołu. 
 
Ad. 5 d)  

� Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi 
Pana K.J. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik 

nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że wystąpił                      
z inicjatywą uchwałodawczą, a opinia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego jest 
pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie odnotowano. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pana K.J. na 
działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu brało udział 27 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VI/78/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pana K.J. na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 5 e)  

� Projekt uchwały w sprawie zwrócenia skargi Skarżącemu G.G. ze 
wskazaniem właściwego organu, stanowiący załącznik nr 14 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że wystąpił                      
z inicjatywą uchwałodawczą, a opinia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego i Komisji 
Rewizyjnej jest pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania projektu 
uchwały w sprawie zwrócenia skargi Skarżącemu Panu G. G. ze wskazaniem 
właściwego organu. W głosowaniu brało udział 27 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących 
się. 
Uchwała Nr VI/79/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zwrócenia skargi Skarżącemu Panu G. G. ze wskazaniem właściwego 
organu, została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 6 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w okresie od                
V sesji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.   
 
Ad. 7 
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym wpłynęła interpelacja radnej p. Joanny Stolarskiej w sprawie 
bezpieczeństwa na ul. Długiej oraz ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Ad. 8 a) 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             
w Wodzisławiu Śląskim za 2014 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał obecnych na sesji 
przedstawicieli jednostek pomocy społecznej i zaprosił Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim p. Irenę Obiegły do 
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przedstawienia sprawozdania. Przypomniał, że sprawozdanie zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.   
Dyrektor PCPR p. Irena Obiegły – przedstawiła główne zadania realizowane 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, wśród 
których wymieniła: 
- koordynacja i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, 
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 
- szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego, 
- doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego,  
- wydawanie skierowań w celu umieszczenia w domach pomocy społecznej oraz 
ośrodkach wsparcia, 
- udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, 
- prowadzenie interwencji kryzysowej, 
- prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym ośrodków dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.  
Następnie, omówiła zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej               
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z ustawy                       
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wskazała na główne grupy 
adresatów usług PCPR, do których zaliczyła: osoby z niepełnosprawnością, 
rodziny z dziećmi, ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie, usamodzielniani 
wychowankowie rodzin zastępczych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
cudzoziemcy, pracownicy jednostek pomocy społecznej, organizacje pozarządowe 
oraz osoby starsze. W dalszej kolejności omówiła szerzej działalność 
powiatowych jednostek pomocy społecznej przedstawiając ich kierowników. 
Dodała przy tym, ze nadal jest jeszcze sporo potrzeb, a nadzieję na ich realizację 
wiąże się m.in. z pozyskaniem środków unijnych w nowym okresie 
programowania.  
Wspomniała, że jednym z głównych kierunków działań jest prowadzenie kampanii 
rodzicielstwa zastępczego (m.in. współpraca z mediami i rodzinami 
zawodowymi), PCPR prowadzi własny program szkoleniowy dotyczący szkoleń 
kandydatów na rodziny zastępcze.  
Zwróciła uwagę na coraz lepszą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, 
szkołami oraz sądem rodzinnym. Jako szczególnie cenny element w systemie 
pieczy zastępczej określiła organizację wolontariatu, podkreślając dobrą 
współpracę w tej kwestii z dwoma powiatowymi szkołami ponadgimnazjalnymi. 
Wolontariusze tej grupy otrzymują zadania pomocy w rodzinach zastępczych 
(najczęściej jest to pomoc w nauce). Dodała, że rozwiązania w zakresie 
wolontariatu w powiecie wodzisławskim zostały bardzo wysoko ocenione na 
Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego, i to zarówno przez organizatorów, jak               
i inne uczestniczące podmioty. Na koniec wspomniała o dwóch ważnych 
wyzwaniach na przyszłość: powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych i szczegółowych programów z nią związanych oraz kwestii 
stworzenia własnych mieszkań chronionych w przyszłości.   
 
W dyskusji: 
Radny p. A. Skowron – zapytał, na co wydatkowane są środki finansowe                       
w ramach umów zleceń w części budżetowej dotyczącej PCPR. Zadał również 
pytania o szczegółowe informacje na temat zasad podziału środków z PFRON 
oraz o poziom zaawansowania prac nad strategią rozwiązywania problemów 
społecznych.   
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Dyrektor PCPR p. I. Obiegły – odpowiedziała, że środki w ramach umów 
zleceń przeznaczane są na poradnictwo specjalistyczne oraz dla części 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (mających nienormowany czas 
pracy). Ponadto z tych środków pokrywa się koszt pracy psychologów, 
przeprowadzających badania psychologiczne z rodzinami zastępczymi, a także 
prawników oraz osób realizujących zadania w projektach unijnych.  
Jeżeli chodzi o środki z PFRON wyróżniła ona dwa rodzaje zadań: zadania                   
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz środki konkursowe.                 
W pierwszym przypadku chodzi o tryb pozakonkursowy, wnioski składane są do                 
30 listopada roku poprzedzającego, a organizacje muszą posiadać odpowiednie 
zapisy statutowe umożliwiające realizację takiego zadania oraz zapewnić 40 % 
wkładu własnego w takim projekcie. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs ofert, to 
jest on przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego                     
i o wolontariacie. Pula tegorocznych środków dla organizacji pozarządowych 
wyniesie 30 000,00 zł. Odpowiadając na pytanie o strategię, p. I. Obiegły 
powiedziała, że czynione są starania, by projekt tego dokumentu pojawił się 
najpóźniej w miesiącu sierpniu. Jest wiele pracy związanej z tą kwestią, ale 
zgromadzono już dużo materiałów m.in. podczas prac nad strategią rozwoju 
powiatu wodzisławskiego, które będzie można podczas dalszych prac 
wykorzystać.  
 
Dalszych głosów w dyskusji nie odnotowano.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala podziękował dyrektor p. I. Obiegły  
za wystąpienie i przygotowane sprawozdania, prosząc jednocześnie w świetle 
pojawiających się informacji medialnych o zwiększenie nadzoru nad 
bezpieczeństwem dzieci. Poinformował, że sprawozdanie zostało przyjęte przez 
Radę Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad.8 b) 
Ocena zasobów pomocy społecznej opracowana w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Głosów w dyskusji nie odnotowano.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, że sprawozdanie zostało 
przyjęte przez Radę Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Ad. 9 
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji "Programu 
współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2014 rok stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
W dyskusji: 
Radny p. A. Skowron – poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie punktu 
zawartego w ww. sprawozdaniu a dotyczącego dofinansowania realizacji zadania              
pn. „Dotacja na wydatki bieżące” w wysokości 59 762,22 zł na rzecz Caritas 
Archidiecezji Katowickiej. Dodał, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą, 
takiego zadania nie można dofinansować, a środki powinny być przekazywane na 
konkretne zadania, a nie na bieżącą działalność stowarzyszeń.     
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że odpowiedź na 
zadane pytanie p. radnego zostanie udzielona w stosownym punkcie w dalszej 
części sesji. Następnie, wobec braku dalszych uwag, stwierdził, że                       
ww. sprawozdanie zostało przez Radę Powiatu Wodzisławskiego przyjęte. 
Następnie, ogłosił przerwę w obradach do godz. 15:30.  
 
Po zakończeniu przerwy, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił 
do realizacji dalszej części porządku obrad.  

 
Ad. 10 a)  

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce                     
z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi 
gminnej ulicy Poprzecznej w miejscowości Rogów” w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój stanowiący załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpił Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, a opinie Komisji 
Budżetu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu do ww. projektu uchwały są pozytywne.  

W dyskusji: 
Radny p. A. Kania – zapytał o status wniosku z ostatniego posiedzenia Komisji 
Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego ww. projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poprosił przewodniczących 
Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu o przekazanie 
informacji w tym temacie.  

Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu p. A. Skowron – 
poinformował o wniosku przyjętym przez Komisję Strategii i Rozwoju Powiatu 
Rady Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu p. M. Lorek – również potwierdził fakt 
przyjęcia przez Komisję Budżetu wniosku o zawarcie w umowie proporcjonalnego 
ujęcia przekazywanych środków.   

Starosta p. T. Skatuła – powiedział, że słyszał o wymienionych wnioskach, choć 
jeszcze oficjalnie nie wpłynęły, i jeżeli taka będzie wola radnych to w umowie, 
którą wójt Gorzyc będzie podpisywał z Urzędem Wojewódzkim, zostanie zawarta 
stosowna i proporcjonalna wartość wkładu ze strony Powiatu Wodzisławskiego. 
Mając na uwadze proporcjonalność i równość wkładu, zaproponował, że można 
byłoby - zgodnie z dotychczas obowiązującą zasadą - pozostałą część kwoty            
z omawianej inwestycji przeznaczyć na inne powiatowe zadania inwestycyjne            
w tej gminie. W sytuacji obniżenia ogólnej kwoty po przetargu o prawie 50 %, 
dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji wyniosłoby wówczas 50 tys. zł,                
a w przypadku pozostałej niewykorzystanej kwoty na to zadanie wspomniał              
o dwóch rozwiązaniach: zwrot pozostałej kwoty Powiatowi Wodzisławskiemu albo 
przeznaczenie tych środków na inwestycje na drogach powiatowych w danej 
gminie.  

Radny p. A. Kania – powiedział, że widzi dwie sprzeczności. Pierwsza dotyczy 
wpisania w treści uchwały dokładnej kwoty w wysokości 100 tys. zł na dane 
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zadanie, zaś w kwestii drugiej zapytał, dlaczego środki mają być przekazane do 
budżetu gminy na drogę gminną ul. Poprzeczną – w kontekście dróg 
powiatowych, które wymagają remontów. Nawiązał do drugiego z wniosków 
przyjętych na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu, dotyczącego przeznaczenia 
zaoszczędzonych środków na wykonanie dokumentacji w celu modernizacji 
odcinka ul. Radlińskiej, przejętego przez Powiat Wodzisławski pięć lat temu od 
Miasta Wodzisławia Śląskiego. Zaznaczył, że chodzi o odcinek o dużym natężeniu 
ruchu, który nie doczekał się dotąd remontu, a z którego korzystają nie tylko 
wodzisławianie, ale również uczniowie i słuchacze pobliskich szkół 
ponadgimnazjalnych: PCKU oraz ZSZ. Dodał, że przy obecnych zapisach nie 
może on poprzeć tej uchwały.     

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poprosił radnego p. A. Kanię                       
o sprecyzowanie brzmienia proponowanej zmiany treści omawianego projektu 
uchwały. 

Radny p. A. Kania – opowiedział się za proporcjonalnym ujęciem udziału 
finansowego Powiatu Wodzisławskiego w uchwale, które, jak wyliczył, wynosiłoby 
ok. 45 % deklarowanej kwoty.    

Starosta p. T. Skatuła – zwrócił się z pytaniem do radcy prawnej, czy po 
podjęciu uchwały o dotacji w kwocie 100 tys. zł będzie możliwe odebranie Gminie 
Gorzyce proporcjonalnej części tej sumy. Podkreślił ponadto, że mówił, by 
wskazaną pozostałą część kwoty przeznaczyć nie na drogi gminne, lecz na drogi 
powiatowe na terenie Gminy Gorzyce, a zatem kwota wynikająca z obliczonej 
proporcji udziału stron mogłaby zostać przekazana na drogi powiatowe w tej 
gminie.   

Radca prawny p. A. Miera-Spyra – odniosła się do zapisu ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, mówiącego, że jednostka samorządu 
terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań, zaś wysokość dofinansowania 
określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki, która udziela dotacji. 
Natomiast szczegółowe informacje dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji 
strony uzgadniają w umowie. P. A. Miera-Spyra przekazała, że jeśli Rada na 
obecnym posiedzeniu podejmie uchwałę, w której określi ona wskazaną kwotę 
dotacji, wówczas powinno się dotacji w takiej wysokości udzielić. Jednocześnie 
stwierdziła, że nie ma przeszkód, by strony umówiły się, że o ile po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze 
wykonawcy kwota wynagrodzenia okaże się niższa, a udział Gminy Gorzyce                 
i Powiatu Wodzisławskiego okaże się proporcjonalnie niższy, wtedy gmina dokona 
zwrotu części kwoty dotacji. Przypomniała o podjętej wcześniej przez Radę 
uchwale intencyjnej, która jest podstawą do złożenia wniosku dotacyjnego dla 
projektu i na tej podstawie jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje 
dotację z określonego programu, w związku z czym niewywiązanie się z zapisu 
uchwały intencyjnej byłoby w jej ocenie co najmniej nieeleganckie, a sama 
sytuacja jest dla Powiatu Wodzisławskiego kłopotliwa.    

Radny p. R. Marcol – zaapelował, by w przypadku przyznania środków 
finansowych gminom w określonej wysokości, powinny one już tam pozostać            
i być przeznaczone na dalsze inwestycje. Przytoczył podobny przykład inwestycji 
realizowanej na ul. 1 Maja na terenie Gminy Godów.  
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Radny p. M. Lorek – powiedział, że biorąc pod uwagę to, że na podstawie 
omawianej uchwały środki finansowe są przeznaczane na konkretne zadanie, to 
jeżeli ma być ono wykonane w kwocie niższej od zakładanej, to niewykorzystane 
środki powinny zostać zwrócone i jest to dla niego oczywiste.  

Starosta p. T. Skatuła – nawiązał do przykładu współfinansowania przez Powiat 
Wodzisławski inwestycji budowy ronda w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 500 tys. 
zł bez zastrzeżenia w tym przedsięwzięciu ujęcia proporcjonalnego. Zwrócił też 
uwagę na niezadowolenie dotyczące działań Miasta Wodzisławia Śląskiego 
związanych ze zmniejszeniem deklarowanego dofinansowania inwestycji               
na ul. Bolesława Chrobrego z pierwotnej kwoty 1,4 mln zł do kwoty najpierw 800 
tys. zł, a potem 1 mln zł. Podsumowując dodał, że zadanie zostanie zrealizowane 
zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą.   

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. I. Serwotka – zwrócił się z prośbą, 
żeby nie odnosić się do minionych zadań, lecz skupić się na treści uchwały. 
Poinformował, że całkowita kwota jest już po przetargu, a w momencie kiedy 
podejmowana była uchwała intencyjna, łączna wartość projektu wynosić miała 
1,8 mln zł – tu pogratulował czujności radnemu p. A. Kani, który przedstawił 
członkom komisji dokładne informacje w tym temacie.  Odniósł się do słów radcy 
prawnej pytając, czy etyczną jest sytuacja zmniejszenia finansowania ze strony 
wojewody oraz gminy przy jednoczesnym niezmienionym poziomie udziału 
środków finansowych ze strony Powiatu Wodzisławskiego. Stąd też proponowane 
rozwiązanie, by Zarząd w przyszłej umowie chciał utrzymania równości stron. 
Powtórzył, że nie chce się odnosić do innych inwestycji w danych gminach, 
zaznaczył jednak, że każdorazowo przy tego rodzaju współfinansowanych 
przedsięwzięciach powinien obowiązywać parytet i po zmniejszeniu się kwoty 
ogólnej po przetargu udział finansowy wszystkich umawiających się stron 
powinien również być procentowo mniejszy.   

Radny p. D. Topol – wystąpił z wnioskiem formalnym o ogłoszenie 
pięciominutowej przerwy.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – ogłosił pięciominutową przerwę 
w obradach.  
 
Po zakończeniu przerwy, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala wznowił 
obrady i przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad. 
 
Starosta p. T. Skatuła – wystąpił z propozycją rozwiązania, by podjąć uchwałę                          
w proponowanej wstępnie treści, z jednoczesną deklaracją dokonania zapisu               
w umowie z Gminą Gorzyce o przekazaniu kwoty 100 tys. zł z zastrzeżeniem, że 
nie przekroczy ona kwoty proporcjonalnego udziału Powiatu Wodzisławskiego              
w stosunku do całkowitej wartości realizowanego zadania po przetargu. 
Poinformował jednocześnie, że kwota podana w treści uzasadnienia projektu 
uchwały oparta jest na informacji, o której słyszał Dyrektor PZD, dodając, że nie 
ma jeszcze informacji pisemnej o ostatecznej kwocie projektu po przetargu. 
Dodał, że zgodnie z otrzymaną od wójta informacją telefoniczną, kwota 
powiatowego wkładu nie mogłaby być mniejsza niż 50 tys. zł. Podpisana umowa 
zawierająca zapis o proporcjonalności udziału spowoduje, że po rozliczeniu 
projektu gmina dokona zwrotu powiatowi pozostałej części kwoty udzielonej 
dotacji i zostaną wówczas zachowane właściwe proporcje finansowania 
inwestycji.   
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Radny p. M. Lorek – zwrócił uwagę na fakt, że zwrot pozostałej kwoty dotacji 
nastąpi po rozliczeniu inwestycji, co może mieć miejsce nawet w przyszłym roku.  
 
Członek Zarządu Powiatu p. D. Prus – przekazał informację, że każda 
„schetynówka” powinna zostać rozliczona do końca miesiąca listopada.  

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce                 
z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej 
ulicy Poprzecznej w miejscowości Rogów” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.  
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, 
bez głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się (4 radnych nie 
wzięło udziału w głosowaniu). 

Uchwała Nr VI/80/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na 
realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej ulicy 
Poprzecznej w miejscowości Rogów” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 10 b) 
� 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, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpił Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, a opinie Komisji 
Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii i Rozwoju 
Powiatu do ww. projektu uchwały są pozytywne.  

Głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu 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. W głosowaniu 
udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów 
przeciwnych oraz przy 1 głosie wstrzymującym się (1 radny nie wziął udziału            
w głosowaniu). 

Uchwała Nr VI/81/2015 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 ta stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Ad. 10 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 25 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpił Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, a opinie Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu do ww. projektu uchwały są pozytywne.  

Głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. 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 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 
przy 1 głosie przeciwnym i bez głosów wstrzymujących się (4 radnych nie wzięło 
udziału w głosowaniu). 

Uchwała Nr VI/82/2015 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 ta stanowi załącznik 
nr 26 do protokołu. 

Ad. 10 d) 
�  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu Wodzisławskiego              

o konieczności uwzględnienia środków na finansowanie powiatowych 
inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, stanowiący załącznik nr 27 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że z inicjatywą 
uchwałodawczą wystąpił Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, a opinia Komisji 
Strategii i Rozwoju Powiatu do ww. projektu uchwały jest pozytywna.  

Głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu Wodzisławskiego              
o konieczności uwzględnienia środków na finansowanie powiatowych inwestycji 
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
(2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu). 

Uchwała Nr VI/83/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia apelu Rady Powiatu Wodzisławskiego o konieczności 
uwzględnienia środków na finansowanie powiatowych inwestycji 
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Ad. 11 
Skarbnik Powiatu p. M. Rakowski – w odpowiedzi na pytanie zadane przez 
radnego p. A. Skowrona poinformował, że jeżeli chodzi o zasady finansowania 
warsztatów terapii zajęciowej, to zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych koszty funkcjonowania warsztatów pokrywane są 
odpowiednio: w 90 % - ze środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu na 
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, a w 10 % - z dotacji przekazywanej 
z budżetu Powiatu. W obecnej chwili finansowana jest działalność trzech 
warsztatów we wspomnianej wcześniej proporcji.  
 
Ad. 12 
Członek Zarządu Powiatu p. D. Topol – zgłosił wniosek o możliwość 
zablokowania dostępu do portali społecznościowych na sali w trakcie obrad. 
Następnie, oświadczył, że jedynym powodem jego rezygnacji z prac w komisji 
konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych był termin 
posiedzenia komisji, o czym poinformował Przewodniczącego Rady Powiatu.                  
Zgłoszona rezygnacja podyktowana była troską o rzetelność prac komisji i miała 
umożliwić uzupełnienie jej składu.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – odpowiadając na zgłoszony 
wniosek przekazał, że dokona rozeznania możliwości w tej kwestii (co, jak dodał, 
może się wiązać się z pewnymi kosztami) i zapowiedział podjęcie działań 
zmierzających do zablokowania dostępu do wymienionych portali.  
 
Radny p. A. Skowron – w oświadczeniu wyraził przekonanie, że sprawa, z którą 
związana jest rozpatrywana podczas sesji skarga na działalność dyrektora 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim p. Beaty Rączka, nie jest jeszcze zamknięta. Powiedział, że na zadane             
przez niego p. dyrektor pytanie, czy możliwe jest porozumienie na linii dyrektor – 
nauczyciele uzyskał odpowiedź, że takie szanse są znikome. Uzupełnił, że 
obowiązkiem dyrektora placówki jest współpraca z pracownikami i tworzenie 
dobrej atmosfery. 
 
Radny p. M. Lorek – odniósł się do uchwały dotyczącej zmian w budżecie               
i opłaty ponad 507 tys. zł za zadania wykonywane przez „Leta Auto-Test”                 
Sp. z o.o., w związku z czym poprosił o bardziej szczegółowe informacje na ten 
temat. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak – 
poinformował o zmianie stanu prawnego, która miała miejsce w 2010 r., kiedy to 
Powiat przejął jako zadanie własne obowiązki związane z prowadzeniem parkingu 
strzeżonego oraz odholowaniem pojazdów zatrzymanych w trakcie kontroli przez 
organy kontroli ruchu drogowego. Podkreślił, że w stanie prawnym sprzed zmian 
Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wywiązywał się do końca ze swoich 
obowiązków i od 2002 r. na parkingu strzeżonym ww. firmy pozostawało           
60 takich pojazdów. Mimo że już po przejęciu zadania Powiatowi udało się 
większość wspomnianych pojazdów „zutylizować”, to jednak problemem jest 
przekazana wraz z pojazdami nieuregulowana zaległość za przechowywanie             
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ww. pojazdów podmiotowi zewnętrznemu. Przypomniał o ukształtowanej już 
niekorzystnej dla samorządów linii orzeczniczej w tym zakresie oraz                         
o prowadzonym od szeregu lat postępowaniu administracyjnym w sprawie 
wypłaty wynagrodzenia i pokrycia wspomnianych kosztów, efektem czego była 
konieczność ustalenia stawek zgodnie z przelicznikiem stosowanym przez 
podmioty działające na wolnym rynku, co po przeliczeniu liczby dni i pojazdów 
dało łączną kwotę ponad 500 tys. zł do zapłaty. Dodał, że istnieje wprawdzie 
szansa wystosowania roszczenia Skarbowi Państwa o pokrycie kosztów w formie 
decyzji administracyjnej, jednak z uwagi na stopień skomplikowania tego typu 
spraw trudno jest prognozować, czy takie pieniądze kiedykolwiek uda się 
odzyskać.   
 
Radna p. D. Maćkowska – odniosła się do wypowiedzi radnego p. A. Skowrona 
stwierdzając, że otrzymuje ona największą liczbę skarg i donosów w tej sprawie             
Wyraziła opinię, że obie strony konfliktu w Zespole Placówek Szkolno-
Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim powinny wyciągnąć rękę  
i dążyć do porozumienia w tym sporze, zaś wina nie leży tylko po stronie 
dyrektora ww. placówki.  
Dalszych wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano.  
 
Ad. 13 
Radny p. G. Kamiński – przekazał podziękowania Staroście Powiatu 
Wodzisławskiego i Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu za pomoc 
przy organizacji VIII Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej w Wodzisławiu 
Śląskim.  
 
Starosta p. T. Skatuła – poinformował o zmianie lokalizacji Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którego nowa siedziba mieści się 
obecnie w budynku przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zapoznał radnych                                
z autorami i ich korespondencją, która wpłynęła w okresie między sesjami: 
- Poseł na Sejm RP p. Henryk Siedlaczek – pismo z informacją o złożonych przez 
posła interpelacjach i uzyskanych na nie odpowiedziach, 
- p. H. B. – korespondencja do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego do wiadomości Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie  
stanu, zagrożeń i problemów związanych z ruchem pojazdów na ul. Kokoszyckiej 
w Wodzisławiu Śląskim, 
- Burmistrz Miasta Lubliniec – pismo z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą poparcia 
starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu 
Portowi Lotniczemu Katowice imienia Wojciecha Kilara.  
- Rada Powiatu w Lublińcu - pismo z uchwałą Rady Powiatu dotyczącą poparcia 
starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu 
Portowi Lotniczemu Katowice imienia Wojciecha Kilara. 
- Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz – pisma z uchwałami w sprawie poparcia 
starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu 
Portowi Lotniczemu Katowice imienia Wojciecha Kilara oraz w sprawie poparcia 
działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego. 
- p. K. Dybiec w imieniu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, Cechu 
Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim i Forum Firm 
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Miasta Radlin  – zaproszenie ze strony samorządu gospodarczego na „Wielkie 
Grillowanie biznesu i samorządu” w dniu 29 maja 2015 r.    
Powyższe pisma są do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz Współpracy 
Zagranicznej. 
 
Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z: 

� terminem sesji w miesiącu maju 2015 roku oraz z harmonogramem 
posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu, 

� sprawozdaniem z wizyty delegacji Powiatu Wodzisławskiego w Powiecie 
Tczewskim, które stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował również o technicznej możliwości 
drukowania materiałów poprzez stronę internetową tablet.esesja.pl oraz             
o umieszczonych na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego numerach 
telefonów kontaktowych radnych, na udostępnianie których wyrazili oni zgodę.  
W kwestii upoważnień do wjazdu na parking Starostwa Powiatowego 
Przewodniczący poprosił o kontakt z Wydziałem Rady i Zarządu oraz Współpracy 
Zagranicznej.  
Na zakończenie, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zwrócił uwagę w 
świetle §14 ust.2 pkt1) Statutu Powiatu Wodzisławskiego na kwestię 
pojawiających się w minionym okresie zachowań Radnych, godzących w godność 
Rady. Wskazał na zjawiska zamieszczania obraźliwych i niegodnych etyki 
radnego wpisów na portalach społecznościowych oraz na przypadki publicznych  
wypowiedzi Radnych, świadczących o braku znajomości prawa samorządowego. 
Zaapelował o oddzielenie osobistych poglądów, od pełnienia mandatu Radnego 
Powiatu Wodzisławskiego. W przypadku powtarzania się tego rodzaju zachowań 
godzących w dobre imię Rady, Przewodniczący zapowiedział, że o tego rodzaju 
konkretnych przypadkach będzie informował publicznie na sesji, a w przypadku 
osób pełniących funkcje w Radzie Powiatu, będzie wnioskował do Rady o ich 
odwołanie z funkcji. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 16:30. 
 
 
 
Protokołował:        
Przemysław Podeszwa 
Wydział Rady i Zarządu  
oraz Współpracy Zagranicznej        Przewodniczący Rady 
 
        /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
 
                                      
 


