
1 
 

WRZ.0002.5.2015 
 

Protokół nr VII/15  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 28 maja 2015 roku 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 maja 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  
27 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 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 VI sesji Rady Powiatu. 
4. Skargi i wnioski – rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) rozpatrzenia skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„MEDICATOR” Sp. P. oraz wspólników NZOZ „SANUS” S.C. Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami, 

b) rozpatrzenia skargi Pana K. J. na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu 
Śląskim, 

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

5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 
Pralniczych za 2014 rok. 

6. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy – 
sprawozdanie z realizacji zadań za 2014 rok przez Powiatowy Urząd Pracy. 

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  
VI sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 
2025”, 

b) udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania 
w zakresie ochrony środowiska, 

c) 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, 

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

 
Wobec braku uwag i wniosków do ww. porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do jego realizacji.  
 
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 20 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się, 7 radnych nie głosowało. 
 
Protokół Nr VI/15 z obrad VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
30 kwietnia 2015 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 a) 

� Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „MEDICATOR” Sp. P. oraz wspólników NZOZ „SANUS” 
S.C. Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na działalność kierownika 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. 

 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „MEDICATOR” Sp. P. oraz wspólników NZOZ „SANUS” S.C. Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na działalność kierownika jednostki organizacyjnej 
– Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami. W głosowaniu 
udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VII/84/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„MEDICATOR” Sp. P. oraz wspólników NZOZ „SANUS” S.C. Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 4 b) 

� Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. J. na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. J. na działalność 
kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
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w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VII/85/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana K. J. na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu 
Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 4 c) 

� 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 6 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
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.  
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VII/86/2015 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 7 do 
protokołu. 
 
Ad. 5 

� Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 
Pralniczych za 2014 rok. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia  
i Pomocy Społecznej. 
 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych  
p. Dezyderiusz Szwagrzak przedstawił Sprawozdanie z działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych za 2014 rok, które stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższe Sprawozdanie. 
 
Ad. 6 

� Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy – 
sprawozdanie z realizacji zadań za 2014 rok przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Strategii  
i Promocji Powiatu. 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Anna Słotwińska - Plewka 
przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań za 2014 rok przez Powiatowy Urząd 
Pracy, które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Radny p. Ryszard Zalewski – w nawiązaniu do spadku liczby bezrobotnych 
poniżej 5 tysięcy zapytał, ile Powiat Wodzisławski oferuje miejsc pracy i czy tych 
miejsc przybywa, czy ubywa. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Anna Słotwińska - Plewka 
powiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy posiada informacje tylko na temat tych 
miejsc pracy, które są zgłaszane do Urzędu. I tylko na tej podstawie można 
stwierdzić ile jest miejsc pracy. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys., które 
zostały zgłoszone do Urzędu przez pracodawców. Dodała, że nie ma obowiązku 
żeby przedsiębiorcy zgłaszali wszystkie wolne miejsca pracy do PUP. Część osób 
jest zatrudniana poza obiegiem PUP, ludzie zmieniają pracę z jednej na drugą. 
 
Radny p. Arkadiusz Skowron zadał pytanie dotyczące prac społecznie 
użytecznych - jaki jest mechanizm przydzielania takich prac i z czego wynika 
zapotrzebowanie gmin na tego rodzaje prace. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Anna Słotwińska - Plewka 
powiedziała, że prace społecznie użyteczne są skierowane głównie do klientów 
opieki społecznej. W swoim zamyśle mają w takiej formie ograniczonego 
zatrudnienia wesprzeć te osoby, zachęcić i zaktywizować ich do tego, by potem 
znajdowali pracę już na pełnym rynku pracy. Drugi cel tych prac jest taki, żeby 
częściowo odciążyć OPS od tego, by nie wypłacał zasiłków społecznych za nic. 
Prace te obejmują proste zadania, typu roznoszenie poczty czy prace 
porządkowe i jest to tylko 10 godzin w tygodniu. Dla niektórych osób to jest 
dobry sposób na to żeby zarobić kwotę 250 zł czy 280 zł, bo takie są stawki. PUP 
zachęca gminy do skorzystania z tej formy, bo jest dużo takich prac, przy 
których np. osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi mogą znaleźć 
zatrudnienie. Gminy jednak muszą dopłacić do tej formy 40%, a reszta 
wypłacana jest z funduszu pracy. 
 
Radny p. Arkadiusz Skowron zapytał, czy to jest dobrowolna forma 
zatrudnienia dla tych beneficjentów. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Anna Słotwińska - Plewka 
powiedziała, że OPS-y podają listę swoich świadczeniobiorców, spośród których 
widzieliby osoby, które można byłoby skierować na takie prace. Jeżeli PUP 
skieruje do wykonywania takich prac społeczno użytecznych, a dana osoba 
odmówi, to jest wyłączana z rejestru i w konsekwencji może nie mieć możliwości 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 
 
Radny p. Dawid Topol zabierając głos powiedział, że ze Sprawozdania wynika, 
że ilość osób zarejestrowanych jako bezrobotnych spadła do poniżej 5 tysięcy, 
czyli o 6,6%. Zapytał, jaka jest proporcjonalność, czy te wielkości są zależne. 
Dodał, że często bezrobocie spada jak ludzie emigrują. Zapytał, czy spadek 
bezrobocia o 6,6% jest tożsame z tymi 300 osobami. 
Radny p. Dawid Topol zwrócił się także do Przewodniczącego Rady Powiatu  
z zapytaniem o możliwość przesyłania radnym przez program „eSesja” 
prezentacji przedstawianych na sesji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że 
prezentacje najczęściej są dostarczane przed samą sesją i nie ma żadnych 
przeciwwskazań żeby później umieścić je w „eSesji”. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Anna Słotwińska - Plewka 
powiedziała, że maj jest zawsze miesiącem kiedy spada liczba bezrobotnych,  
a emigracja raczej nie jest decydującym elementem. Jednak żaden urząd takich 
informacji szczegółowych o wyjazdach zagranicznych w poszukiwaniu pracy przez 
bezrobotnych nie ma. Powodem, dla którego bezrobocie spada jest pewne 
odczucie lepszej koniunktury gospodarczej przynajmniej jeżeli się to przekłada 
na oferty pracy i na to, że przedsiębiorcy składają więcej ofert pracy. Dodała, że 
ponadto ostatnie dwa miesiące to był bardzo intensywny czas, kiedy PUP 
kierował i realizował jeden z programów finansowanych ze środków unijnych 
skierowany do osób do 30 roku życia. Te osoby teraz są wyłączane z ewidencji  
w miesiącu poprzednim, kierowane są na staże, na prace interwencyjne i będą 
otrzymywały dotacje. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było, Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła 
powyższe Sprawozdanie. 
 
Ad. 7 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie  
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od VI sesji, które stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji wpłynęła interpelacja radnego p. Eugeniusza 
Ogrodnika w sprawie przepływu środków publicznych w jednostkach 
budżetowych Powiatu Wodzisławskiego w związku z procederem obrotu 
gotówkowego środkami publicznymi w Zespole Placówek Szkolno – 
Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim według tzw. „zeszytu”  
z podejrzeniem o stosowanie tego procederu w pozostałych placówkach 
oświatowych podległych Staroście. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że radny  
p. Eugeniusz Ogrodnik skierował swoją interpelację także do Prokuratury 
Rejonowej w Wodzisławiu Śl. oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach. 
 
Radny p. Ireneusz Serwotka zadał Zarządowi Powiatu kilka zapytań 
dotyczących: 

1. przebiegu przetargu na remont ulicy Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim - 
jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, jaki jest stan zaawansowania, 

2. remontu ulicy Jastrzębskiej - czy Zarząd Powiatu podjął jakiekolwiek 
działania w temacie przywrócenia do pewnej normalnej użyteczności ulicy 
Jastrzębskiej, kiedy ta ulica będzie remontowana, przynajmniej na terenie 
Miasta Wodzisławia, 

3. możliwości przedstawienia przez Zarząd aktualnej uchwały Zarządu 
dotyczącej wykazu dróg, na które przewidywany jest remont oraz 
inwestycje na tych drogach. Chciałby na dzień dzisiejszy otrzymać  
aktualną uchwałę z wykazem i stanem dróg, na których jest planowane 
przeprowadzenie remontu i inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym. 
Poprosił także żeby uzupełnić to o zmiany jakie nastąpiły w trakcie tego 
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roku, które drogi „wypadły”, które się pojawiły. Ułatwi to działalność  
i będzie źródłem informacji z pierwszej ręki, 

4. programu rozwoju sieci dróg powiatowych. Zapytał, czy w świetle 
przedstawionego programu na komisjach, Zarząd planuje dokonanie 
jakichkolwiek zmian w przedstawionym programie, czy ten program w tej 
wersji ma być dalej programem działania Zarządu w tej kadencji. 

 
Radny p. Grzegorz Kamiński odnosząc się do posiedzenia Zarządu Powiatu  
z dnia 27 maja poprosił o wyjaśnienie punktu dotyczącego otwarcia procedury 
zbycia nieruchomości przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami.  
P. Grzegorz Kamiński zapytał także o zatrudnienie do prac drogowych więźniów  
z Zakładu Karnego z Szerokiej – czy Powiat z tej formy zrezygnował czy powróci 
do starych praktyk. 
 
Radny p. Dawid Topol zwrócił się do Przewodniczącego Rady p. Eugeniusza 
Wali z pytaniem, czy jest możliwość, aby interpelacje składane przez radnych  
w okresie międzysesyjnym były umieszczane w programie „eSesja” dla ogólnej 
wiadomości wszystkich radnych. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że oczywiście 
jest taka możliwość. Dodał, że od następnej sesji interpelacje radnych będą 
umieszczane, a w przerwie sesji dodana zostanie interpelacja p. Eugeniusz 
Ogrodnika. 
 
Ad. 9 a) 

� Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025”, stanowiący załącznik nr 11 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przywitał p. Krzysztofa 
Wranę, który opracował strategię Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025”. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. 
Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
Uchwała Nr VII/87/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 
2025” została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Ad. 9 b) 

� Projekt uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na 
realizację zadania w zakresie ochrony środowiska, stanowiący załącznik 

nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska, przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję Strategii i Rozwoju 
Powiatu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na 
realizację zadania w zakresie ochrony środowiska. W głosowaniu udział wzięło  
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VII/88/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania 
w zakresie ochrony środowiska została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 9 c) 

� 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 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
 
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/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 - 2026.  
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VII/89/2015 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 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 9 d) 

� 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 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
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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 
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VII/90/2015 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 18 do protokołu. 
 
Ad. 10 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła do udzielenia odpowiedzi na 
pytania radnych wyznaczył Członka Zarządu p. Dariusza Prusa oraz Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Iwonę Porembską.  
 
Członek Zarządu p. Dariusz Prus odpowiadając na pytania radnego  
p. Ireneusza Serwotki powiedział, że jeśli chodzi o przetarg na ulicę Chrobrego, 
to wpłynęło 7 ofert. Do 6 potencjalnych wykonawców zostały wystosowane pisma 
w związku z tym, że ustawa o zamówieniach publicznych wymaga tego, że jeżeli 
oferowana cena jest poniżej 30% wartości docelowej inwestycji, należy wzywać 
bezpośrednio wykonawcę żeby udowodnił, że rzeczywiście jest w stanie tą 
inwestycję zrealizować za taką cenę. Najniższa oferta opiewa na wartość 3 mln 
030 tys. zł. Na ten moment trwa badanie ofert. 
 
Jeśli chodzi o remont ulicy Jastrzębskiej, Członek Zarządu p. Dariusz Prus 
powiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich projektuje w tej chwili modernizację 
odcinka od DK 78 do ronda w Jastrzębiu - Zdroju, tuż za Gminą Mszana. Ta 
inwestycja planowana jest na lata 2018 – 2019. Takie były zapewnienia. Dodał, 
że w poprzedniej kadencji na jednej z sesji obecny był przedstawiciel Zarządu 
Dróg Wojewódzkich i wtedy zapewnił, że jeżeli będą środki w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycja ta będzie realizowana. Na apel 
Rady Powiatu i Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysława Kiecy na 
dzień dzisiejszy ZDW dokonało sfrezowania części jezdni. Niedawno Prezydent po 
raz kolejny zwrócił się do ZDW o to, by ta nawierzchnia została przynajmniej 
częściowo wyremontowana. 
 
Członek Zarządu p. Dariusz Prus powiedział także, że wykaz dróg na 2015 rok 
wszyscy radni otrzymali otrzymali, na ten rok nic się nie zmieniło. Wykaz jest 
dostępny i ponad miesiąc temu został do wszystkich radnych wysłany. 
 
Natomiast jeśli chodzi o plan rozwoju sieci dróg powiatowych, to na dzień 
dzisiejszy Zarząd Powiatu nie przewiduje żadnych zmian. Zapoznał się  
z tym planem 26 marca i chce go realizować. Dodał, że o tym planie Dyrektor 
PZD p. Tomasz Wójcik i on osobiście przez kilka miesięcy mówił na komisjach  
i uważa, że plan jest dobry i pozwoli na modernizację wszystkich dróg o stanie 
złym i bardzo złym do 2018 roku. Zadeklarowane są konkretne kwoty zarówno 
na inwestycje jak i na remonty bieżące. 
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Członek Zarządu p. Dariusz Prus odpowiadając na jedno z pytań radnego  
p. Grzegorza Kamińskiego powiedział, że trwają w tej chwili negocjacje z ZK  
w Szerokiej. Zaznaczył, że nie są to darmowi więźniowie w sensie wykonywania 
przez nich pracy. Trzeba zapewnić im odpowiednie zabezpieczenie, sprzęt, odzież 
roboczą, w ubiegłym roku jeszcze dowóz. Powiat stara się o to, żeby te warunki 
były dla niego trochę korzystniejsze, chociażby o to, ażeby dowóz był po stronie 
ZK i żeby na miejsce pracy więźniowie przybywali już w odzieży roboczej. Jeżeli 
dojdzie do porozumienia, to taka umowa zostanie podpisana. 
 
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że na część pytań nie uzyskał 
odpowiedzi. Jeżeli chodzi o remont ulicy Jastrzębskiej to pytał o działania 
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, a usłyszał, że Prezydent Miasta Wodzisławia 
Śląskiego występuje o to żeby ta droga była remontowana. Pytał, czy Zarząd 
Powiatu widzi taką potrzebę, żeby nie czekać na lata 2018 – 2019, bo  
sfrezowanie nie jest załatwieniem sprawy. Dodał, że nie oczekuje w tej chwili 
odpowiedzi, bo widzi, że Zarząd nie jest przygotowany, prosi więc o pełną 
pisemną odpowiedź, która dotyczyła zadanego przez niego zapytania. Dodał, że 
chciałby aktualną uchwałę Zarządu w temacie wykazu dróg, które będą 
remontowane, bo to Zarząd podejmuje taką uchwałę i Zarząd jest 
odpowiedzialny za wydatkowanie na ten cel środków, to tym bardziej prosi żeby 
przygotować odpowiedź. Dodał, że prosił także o wykaz zadań rzeczowo – 
finansowy. Po raz kolejny nadmienił, że jest w posiadaniu kilku wykazów 
dotyczących tego, jakie drogi będą remontowane. W związku z tym jego 
zapytanie dotyczyło tego, co spowodowało, że ten wykaz ulegał zmianom. Jeżeli 
od miesiąca się nic nie zmieniło to chciałby taki wykaz mieć, a jeżeli kolejna 
jakakolwiek zmiana nastąpi w tym wykazie, to chciałby być o tym 
poinformowany. 
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział także, że jeśli chodzi o plan rozwoju sieci 
dróg powiatowych, to jeżeli Zarząd uważa, że ten program jest dobry, to 
„gratuluje Zarządowi dobrego samopoczucia”, bo przynajmniej na komisjach 
radni oceniali go trochę inaczej. Jeżeli program rozwoju sieci dróg powiatowych 
dalej będzie polegał na tym, że nie ma rozwoju, a jest tylko modernizacja 
niektórych dróg, on z takim czymś się nie zgadza i chciałby żeby Zarząd 
ewentualnie jeszcze raz nad tym się pokłonił. 
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła zabierając głos powiedział, że 
dziwi go, że Zarząd został tak skrytykowany i otrzymał tak surową ocenę. Po 
pierwsze jeśli chodzi o remont ulicy Jastrzębskiej, to Zarząd systematycznie i 
okresowo zabiegał o to, aby do tego remontu doszło. Na jednej z sesji zwracał 
się z prośbą o to by zrealizować to zadanie. Usłyszał to, co powiedział wcześniej 
p. Dariusz Prus, że według założeń WZD całkowita modernizacja i remont to rok 
2018. Dodał, że na pisma wysyłane do zarządcy tej drogi Zarząd nie otrzymał 
odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że plany zostały już stworzone  
i pisanie kolejnych pism nic nie da.  
Zapytał, co Zarząd ma zmienić w zakresie wykazu inwestycji drogowych, które 
będą realizowane w tym roku. Radni otrzymali zestaw wszystkich inwestycji, 
które są uzgodnione ze wszystkimi gminami. Są już przyznane dofinansowania 
do poszczególnych zadań i niemożliwym jest żeby Pan radny Serwotka miał 
wykaz trzech czy czterech tego typu zestawień, bo te zestawienia, które radni 
dostali drogą elektroniczną różnią się tylko tym, że niektóre były 
uszczegółowione. Jedyna zmiana, która ostatnio była wprowadzona to taka, 
polegała na tym, że Miasto Wodzisław Śląski zagwarantowało nie 1 mln 400 tys. 
zł, a 1 mln zł. 



10 
 

Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła dodał, że jeśli chodzi o program 
rozwoju sieci dróg powiatowych to są w nim założenia, że w 2016 roku  
w pierwszej kolejności będą realizowane te inwestycje i dokonywany remont tych 
dróg, które są w najgorszym stanie technicznym w oparciu o przygotowane 
ekspertyzy. Zapewnił, że decyzje co do konkretnych działań w zakresie inwestycji 
drogowych na 2016 rok zostaną podjęte wspólnie po przeanalizowaniu ich przez 
kompetentne komisje, a przedtem przedstawione zostaną propozycje przez 
Zarząd. 
 
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że nie potrzebna jest mu w tej chwili 
pochopna odpowiedź na zadane przez niego pytania, ale zastanawia się jak to 
jest możliwe, że w jednym wykazie przewidziano na ten rok do remontu ulicę 
Letnią i ulicę Radlińską w Wodzisławiu Śl., a w tym wykazie, o którym mówi Pan 
Starosta tych ulic nie ma. Zmienił się wykaz i tak w Wodzisławiu zniknęła ulica 
Letnia i ulica Radlińska co dla mieszkańców Wodzisławia na pewno nie jest to 
drobna zmiana. P. Serwotka dodał, że chciałby żeby spokojnie przygotować  
i porównać to co było w wykazie, z tym co jest obecnie i jaki jest tego powód. 
Było przynajmniej kilka dokumentów, a jeżeli one nie są sygnowane jako 
uchwały Zarządu, to tym bardziej poprosił o zastanowienie się nad nimi. 
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła powiedział, że oczywiście dokona 
dokładnej analizy i przedstawi Radzie fakty. Dodał, że radny p. Serwotka 
otrzymał materiał w roku 2014 z przygotowywanego przez PZD projektu 
realizacji zadań i to są te rozbieżności, o których mowa i tam była m.in. ujęta 
ulica Letnia. Zarząd takiej propozycji nikomu nie przedstawił. Zrezygnowano  
z remontu ulicy Letniej z tego względu, że przede wszystkim podjęto decyzję  
o realizacji ulicy Chrobrego. Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę, której  
p. Serwotka się domaga, to nie ma takiego wymogu ani przepisu by uchwałą 
podejmować decyzję o przyjęciu programu realizacji inwestycji. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Iwona Porembska 
odpowiadając na pytane radnego p. Grzegorza Kamińskiego powiedziała, że 
chodzi o przygotowanie procedury zbycia dwóch nieruchomości. Jedna to jest  
10 arowa działka na Wilchwach, która jest zbędna Powiatowemu Ośrodkowi 
Doskonalenia Nauczycieli i jest to tytuł użytkowania wieczystego, a druga działka 
też około 10 arowa położona jest w Pszowie, którą zainteresowany jest Urząd 
Miasta w Pszowie. Ma ona służyć jako dojazd i miejsca postojowe do „Gościńca 
Pszowskiego”. 
 
W tym miejscu głos zabrała przedstawicielka dyrektorów powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych odnosząc się w swoim wystąpieniu do interpelacji radnego 
p. Eugeniusza Ogrodnika. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego  
w Wodzisławiu Śląskim p. Maria Lach powiedziała, że w jednym ze zdań tej 
interpelacji został sformułowany zarzut dotyczący nieprawidłowości prowadzonej 
polityki finansowej w placówkach oświatowych powiatu wodzisławskiego.  
W związku z tym, że w jednym ze zdań opisano proceder obrotu gotówkowego 
środkami publicznymi według tzw. „zeszytu” w odniesieniu do placówek 
oświatowych, w imieniu wszystkich dyrektorów oświadczyła, że jest to całkowicie 
nieprawdziwe, krzywdzące, a swojej treści nie zrozumiałe. Dodała, że chce  
w sposób kategoryczny zaprzeczyć temu sformułowaniu, ponieważ takie praktyki 
w szkołach nie są prowadzone. Niepokoi fakt, że przed napisaniem tej 
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interpelacji, a zwłaszcza przed podaniem jej do wiadomości do prokuratury i RIO 
nie zweryfikowano tych krzywdzących podejrzeń, chociażby poprzez zapytanie 
dyrektorów. Nadmieniła jednocześnie, że dyrektorzy nie wyrażają obaw przed 
organami kontrolnymi, bardziej obawiają się, że organy te mogły zostać 
wprowadzone w błąd tym sformułowaniem. Rozumieją troskę radnych o finanse 
publiczne, jednak z tak postawionym zarzutem nie mogą się zgodzić. 
 
Ad. 11 
Radny p. Eugeniusz Ogrodnik zabierając głos powiedział, że jego zdaniem 
jeżeli władza lekceważy obywatela, to trzeba zareagować. Dodał, że na 
podstawie dokumentów, które posiada m.in. protokołów z posiedzeń Komisji 
Organizacyjnej czy dokumentów z PIP-u, zdecydował się na taki krok. Tzw. 
„zeszyt” jest faktem, ponieważ go posiada, jeżeli ktoś z radnych chciałby się  
z nim zapoznać to go udostępni. Powiedział, że w ciągu kilku lat 26 tys. zł 
przeszło gotówkowo w jednostce budżetowej, jaką jest Zespół Placówek Szkolno 
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych, biorąc pod uwagę, że w tym czasie 
funkcjonowało konto „środków specjalnych”. Radny p. Eugeniusz Ogrodnik 
powiedział, że na interpelację otrzymał odpowiedź, której nie jest teraz w stanie 
przeczytać i przeanalizować, ale na pewno się z nią dokładnie zapozna i na 
pewno tej sprawy nie zostawi. Co do apelu Pani Dyrektor Lach – zaznaczył, że  
w interpelacji jest sformułowanie „prawdopodobnie”. Dodał także, że jedna  
z osób, która jest związana z oświatą stwierdziła: „co to chcą od tego zeszytu, 
przecież to mają wszystkie placówki”. I gdy sprawa będzie wyjaśniana  
w Prokuraturze, przedstawi osobę, która to powiedziała oraz innych świadków, bo 
tą sprawę trzeba do końca wyjaśnić. Powiedział, że pamięta jak p. radny Ryszard  
Zalewski z Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim 
prowadził kontrolę, która polegała na tym, że jeżeli przychodzi informacja od 
obywatela, że coś jest nie tak, to się sprawdza, powołuje zespół, zadaje się 
pytania i na podstawie tego wyciąga się wnioski. Jeżeli organ otrzymuje 
informację, że coś się dzieje, to jego obowiązkiem jest sprawdzić czy jest to 
zgodne z prawem czy nie. Jego zdaniem, po przejrzeniu wszystkich dokumentów 
i protokołów oraz zapytań radnego Piotra Cybułki, a także odpowiedzi na nie, 
podjął taki krok. Nie ma żadnych wiadomości jak w pozostałych placówkach 
prowadzi się księgowość. Sformułowanie w interpelacji, do którego odniosła się 
Pani Dyrektor Lach jest wypowiedzią osoby, na którą w razie konieczności się 
powoła w Prokuraturze. 
Radny p. Eugeniusz Ogrodnik odniósł się także do źle naliczonej subwencji 
oświatowej dla Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych. 
Powiedział, że wystąpił do Ministerstwa o raport SIO i czeka na odpowiedź, bo 
tylko na tej podstawie można coś wywnioskować. Podał jeden przykład, który go 
bulwersuje: do momentu powołania ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego dla 
dzieci z głębokim upośledzeniem funkcjonowały zespoły rewalidacyjno -
wychowawcze, które działały 4 godziny dziennie. ORW-y miały zastąpić zespoły, 
które pracują od 8 do 11 godzin, w tym przypadku 11. W SIO umieszczono dzieci 
i w zespołach i w ORW-ach. Z tego wynika, że dzieci przebywały w placówce  
12 godzin. Z tym, że dzieci były do szkoły przywożone na  7.30 i wywożone  
o 15.30, bo za to odpowiada gmina, więc ma takie wiadomości. Dzieci 
przebywały zatem w szkole 8 godzin, a szkoła pieniądze dostawała za 12. Dodał, 
że jak będzie w posiadaniu wszystkich dokumentów w tym temacie, opracuje je  
i przedstawi Wysokiej Radzie. 
Radny p. Eugeniusz Ogrodnik zwrócił się do obecnych na sali dyrektorów 
placówek oświatowych, że dochodzą go takie informacje, że organ musi 
dokonywać bardzo ostrych cięć, bo radni tego żądają. Powiedział, że radni nic nie 
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żądają, a wymaga tego demografia i budżet, radni proszą tylko Starostę  
o konkretne decyzje i czekają na rezultaty, które będą widoczne pod koniec roku. 
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła odniósł się do interpelacji 
radnego p. Eugeniusza Ogrodnika odczytując poszczególne punkty  
i odpowiadając na nie. Interpelacja oraz odpowiedź na nią stanowią kolejno 
załącznik nr 19 i nr 20 do protokołu. Odczytał także fragmenty zawiadomienia 
o umorzeniu postępowania w sprawie tzw. „zeszytu” przez Prokuraturę Rejonową 
w Wodzisławiu Śląskim. 
Dodał także, że sprawa zwrotu subwencji oświatowej jest jeszcze nie 
rozstrzygnięta i również była analizowana przez prokuraturę. W dniu 17.10.2014 
roku prokurator postanowił umorzyć śledztwo w sprawie przekroczenia 
uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez dyrektora 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim 
poprzez dwukrotne pobieranie subwencji oświatowej na niektórych uczniów  
w latach 2010-2011 jak również sprzedaż mienia i działania w ten sposób na 
szkodę interesu publicznego wobec braku ustawowych znamion czynu 
zabronionego. Zacytował fragment zawiadomienia o umorzeniu śledztwa,  
a mianowicie: „nie zrozumiałym ponadto jest składanie zawiadomienia  
o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nienależytym pobraniu 
subwencji oświatowej przez władze Powiatu Wodzisławskiego, które miały nie 
dopełnić swoich obowiązków i działać na szkodę interesu publicznego. 
Przedmiotowe zawiadomienie składane przez radnego Piotra Cybułkę ewidentnie 
ma charakter polityczny i skierowane jest przeciwko Staroście Powiatu 
Wodzisławskiego, który odpowiedzialności karnej w niniejszym postępowaniu 
ponosić nie może albowiem sprawa go nie dotyczy”. Starosta Wodzisławski  
p. Tadeusz Skatuła powiedział, że regularnie otrzymuje pisma od ministerstwa 
finansów z prośbą o ustosunkowanie się do pism, które wspomniane 
ministerstwo otrzymuje z ministerstwa edukacji. Powołał się jednocześnie na 
opracowanie radcy prawego w MEN zawarte na stronie internetowej 
wspomnianego ministerstwa dotyczące świadczeń wypłacanych na szkolnictwo 
specjalne, gdzie napisano, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymują 
zwiększoną subwencję oświatową na uczniów niepełnosprawnych. Waga PP5 
równa 9,5 z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,  
z niepełno sprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z Zespołem 
Aspergera. Dodatkowo dla wychowanka niepełnosprawnego waga P36 równa 9,5 
w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym. 
 
Radny p. Eugeniusz Ogrodnik powiedział, że nie neguje kwoty naliczenia 
subwencji. Wspomniał tylko, że jeżeli te pieniądze przyszły, to obowiązkiem było 
je wydać zgodnie z przeznaczeniem na jakie przyszły, a one przyszły i na zespoły 
rewalidacyjno – wychowawcze i na ORW, więc na dwunasto - godzinny, a nie 
ośmio pobyt dzieci w szkole. 
 
Radny p. Ryszard Zalewski zabierając głos powiedział, że jeżeli chodzi  
o skargę dotyczącą ZPSWR, to była ona rozpatrywana na posiedzeniu Komisji 
Organizacyjnej, a jej Przewodniczącym jest p. Adam Krzyżak. Przypomniał 
sytuację z ubiegłej kadencji, kiedy był radnym w Mieście Wodzisław Śląski,  
a radny p. Eugeniusz Ogrodnik był wówczas Zastępcą Prezydenta, który zamknął 
SP 28 i chciał zamknąć również inne szkoły i wtedy władza lekceważyła opinie 
osób, które walczyły o tą szkołę i wtedy nie przeszkadzało Panu Ogrodnikowi to, 
że władza lekceważy obywateli.  
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Radny p. Ryszard Zalewski zabrał także głos w sprawie służby zdrowia,  
w sprawie której toczy się debata publiczna. Poinformował, że w kwietniu ukazał 
się raport NIK, która zbadała jaka sytuacja nastąpiła w szpitalach, które 
przekształciły się w spółki. Okazuje się, że cele, które miały zostać osiągnięte, 
czyli dobry wynik finansowy i lepsza dostępność do usług medycznych, nie 
zostały osiągnięte. Na 74 szpitale, które przekształciły się w spółki, aż w 38 te 
przekształcenia poszły dalej, czyli w pierwszym kroku szpital był w rękach 
powiatu, a w kolejnym już szpital spółka uzyskał innego właściciela, czyli 
nastąpiła pełna prywatyzacja. Zatem przekształcenie szpitala w spółkę, kiedy 
właścicielem jest powiat może prowadzić do tego, że w następnym kroku może 
być całkowicie prywatny. Druga informacja jest taka, że w większości szpitali 
wskaźniki ekonomiczne na chwilę się poprawiły, a później wróciły do stanu 
poprzedniego. 
 
Radny p. Eugeniusz Ogrodnik odnośnie wypowiedzi radnego p. Ryszarda 
Zalewskiego, powiedział, że liczy się z opinią publiczną, a to, że umie 
podejmować trudne decyzje, które niejednokrotnie są konieczne, uważa za swój 
atut. Tym bardziej, że jeśli chodzi o sprawę SP 28 uzyskał akceptację Rady 
Miasta. 
 
Ad. 12 
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli p. Janusz 
Stanek zabierając głos odczytał fragmenty pisma w odniesieniu do interpelacji 
radnego p. Eugeniusza Ogrodnika: „działając jako dyrektorzy placówek 
oświatowych wskazanych w nagłówku pisma, po zapoznaniu się z interpelacją 
radnego Eugeniusza Ogrodnika, oświadczamy iż kategorycznie protestujemy 
przeciwko insynuacjom Pana Radnego jakoby w zarządzanych przez nas 
placówkach występował proceder obrotu gotówkowego środków publicznych 
niezgodnie z ustawą o finansach publicznych”. Pani Dyrektor Lach nadmieniała 
już, że gospodarka finansowa naszych placówek jest prowadzona zgodnie  
z przepisami prawa, trzeba zauważyć, że sugestie jakie przedstawia Pan Radny 
Ogrodnik naruszają dobre imię naszych placówek, co może negatywnie odbić się 
na ich postrzeganiu w środowisku lokalnym. W szczególności wskazujemy iż 
sesje Rady Powiatu są jawne, zaś protokoły podlegają udostępnieniu na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 
publicznej. Oznacza to, że kwestie poruszane na sesjach Rady Powiatu są 
dostępne dla nieograniczonej liczby osób. Przedstawianie zatem przez Pana 
Radnego Ogrodnika twierdzeń o rzekomo nieprawidłowym funkcjonowaniu 
powiatowych placówek oświatowych może przynieść szkodę całemu środowisku 
oświatowemu, zaś w szczególności uwłacza godności zawodu nauczycielskiego. 
Pomawianie placówek oświatowych o rzekome niezgodne z prawem działania, 
które naruszają dobre imię tych placówek, nie jest obojętne dla środowiska 
nauczycielskiego tych placówek, a w szczególności dla ich dyrektorów. Takie 
zachowanie Pana Radnego Ogrodnika budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Stąd 
mamy zamiar wręczyć Panu Radnemu przedsądowe wezwania do zaprzestania 
naruszania dóbr osobistych instytucji publicznych. Dyrektor PODN p. Janusz 
Stanek dodał, że w interpelacji nie pojawia się słowo „prawdopodobnie”, ale 
słowo „podejrzewam”, a trzeba mieć uzasadnione podejrzenia poparte faktami,  
a nie snuć wątków charakterze probabilistycznym. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z: 

− pismem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysława Kiecy  
w sprawie przekazania według właściwości anonimowej skargi na 
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działalność PUP. Przewodniczący Rady skierował pismo do Zarządu Powiatu 
oraz do Komisji Organizacyjnej, celem zapoznania się z jego treścią, 

− pismem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysława Kiecy  
w sprawie przekazania według właściwości zarzutów wobec Dyrektora 
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu 
Śląskim Pana Dezyderiusza Szwagrzaka. Przewodniczący Rady skierował 
pismo do Zarządu Powiatu oraz do Komisji Organizacyjnej, celem 
zapoznania się z jego treścią, 

− wnioskiem dotyczącym połączenia oddziałów pediatrycznych, a tym 
samym przeniesienia tego wodzisławskiego oddziału pediatrycznego do 
szpitala w Rydułtowach. Przewodniczący Rady skierował pismo do Zarządu 
Powiatu, do Komisji Organizacyjnej oraz do Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, celem zapoznania się z jego treścią, 

− dwoma pismami p. M.M.P. w sprawie mediacji w Zespole Placówek Szkolno 
– Wychowawczo – Rewalidacyjnym w Wodzisławiu Śląskim, 

− pismem p. M.S. w sprawie lobbingu w PP ZOZ Rydułtowy, 
− pismem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zawierającym uchwałę 

Zarządu Związku w sprawie wystąpienia Powiatu Wodzisławskiego ze 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 

− pismem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PP ZOZ  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 
dotyczącym prośby o zainteresowanie się problemami grupy zawodowej 
pielęgniarek i położnych. Przewodniczący Rady skierował pismo do Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, celem zapoznania się z jego treścią, 

− pismem Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. 
Przewodniczący Rady skierował pismo do Komisji Organizacyjnej, celem 
zapoznania się z jego treścią, 

− pismem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia wartości 
punktu kontraktowanego, 

− pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zadań statutowych Jednostki, 

− z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 
Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu, 

− z harmonogramem posiedzeń komisji w miesiącu czerwcu. 
 
Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz 
Współpracy Zagranicznej.  
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz.16:20. 
 
 
 
Sporządziła: 
Agnieszka Konior 
        Przewodniczący Rady 
 
             /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 


