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WRZ.0002.6.2015 
 

Protokół nr VIII/15 
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 25 czerwca 2015 roku 
 
 
Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 25 czerwca 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 na wstępie poinformował                             
o przyznaniu przez Sejmik Województwa Śląskiego Srebrnych Odznak 
Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego mieszkańcom powiatu 
wodzisławskiego: p. Szymonowi Kosteckiemu oraz p. Tadeuszowi Lisiewiczowi. 
Uroczystego wręczenia odznak w imieniu Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Śląskiego dokonał Radny Województwa Śląskiego p. Bronisław 
Karasek. 
Radny Województwa Śląskiego p. B. Karasek wręczył odznaczenia p. Szymonowi 
Kosteckiemu oraz p. Tadeuszowi Lisiewiczowi.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył sesję i na podstawie listy 
obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powitał radnych, Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego, zaproszonych gości, kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Wodzisławskiego oraz pracowników Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, a także przedstawicieli mediów, 
mieszkańców powiatu oraz wszystkich zgromadzonych.  
Lista obecności gości stanowi 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 obrad VII sesji Rady Powiatu. 
4.    Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  Powiatu w  okresie od VII  
       sesji.  
5.    Interpelacje i zapytania radnych. 
6.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok, 
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok wraz z 

opinią biegłego rewidenta, 
c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu za 2014 rok, 
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d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia 
2014 roku, 

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu za 2014 rok, 

f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok,  

g) dyskusja, 
h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok, 

i)  projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok. 

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 
 a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2014, 

 b) zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego               
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego, 

 c) powołania Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim, 

 d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                    
w mieszkaniu chronionym,  

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

 f) założenia szkoły o nazwie Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych                  
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 41,  

 g)  zmiany uchwały Nr II/41/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia               
18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,  

 h) zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego             
z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.  

 i)    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, 

 j) 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, 

 k) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na działania 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo  – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim.   

8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9.  Wnioski i oświadczenia radnych. 
10. Informacje bieżące.  
11. Zamknięcie obrad VIII sesji.  
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Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono, zatem Przewodniczący 
Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że Rada obradować będzie zgodnie                           
z porządkiem obrad dostarczonym w materiałach.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż protokół został 
przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu przeprowadził głosowanie 
nad przyjęciem protokołu. Wzięło w nim udział 25 radnych. Za przyjęciem 
głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących i głosów przeciwnych                      
(1 radny nie wziął udziału w głosowaniu).  
 
Protokół Nr VII/15 z obrad VII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                    
28 maja 2015 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okres od VI sesji stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż sprawozdanie 
zostało umieszczone w Programie eSesja i każdy z radnych mógł się z nim 
zapoznać.  
 
Ad. 5  
Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
wpłynął jeden wniosek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, na który została 
udzielona odpowiedź, która została umieszczona w programie eSesja. 
Radny p. Andrzej Kania – nawiązał do złożonej przez niego w lutym br. 
interpelacji dotyczącej urealnienia płac pracowników administracyjnych i obsługi 
szkół. Odnosząc się do odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego zapytał o działania, jakie zostały podjęte w przedmiotowej 
kwestii po upływie okresu trzech miesięcy od złożenia przez niego ww. 
interpelacji w kontekście upływu terminu zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych 
w dniu 31 maja br. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Ireneusz Serwotka – zapytał, na 
jakim etapie jest rozstrzygnięcie przetargu na ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu 
Śląskim. Następnie, zadał pytanie o to, czy na drogach powiatowych na terenie 
Wodzisławia Śląskiego prowadzona będzie akcja oznakowania poziomego 
(sygnalizacji poziomej). W trzecim pytaniu poruszył kwestię podniesioną przez 
grupę osób ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim a dotyczącą 
możliwości umiejscowienia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na            
ul. Radlińskiej w okolicy wymienionej szkoły. Zdaniem rodziców uczniów tej 
szkoły, umieszczenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych jest 
konieczne ze względów bezpieczeństwa.   
Radna p. Danuta Maćkowska – odniosła się do informacji związanych                     
z planem łączenia od stycznia 2016 r. dwóch placówek, których organem 
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prowadzącym jest Powiat Wodzisławski: Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zapytała, jaki jest cel 
tego połączenia oraz jakie mają być korzyści i oszczędności z tego płynące. 
Podkreśliła, ze obie wymienione jednostki udzielają wsparcia szkołom poprzez 
różne działania, zaś w planowanym rozwiązaniu widzi ona na razie same straty 
(choćby poprzez fakt zmiany nazwy, a co z tym związane – zmiany dokumentacji 
i pieczęci). Zwróciła ponadto uwagę na krótki okres czasu (pół roku) i zadała 
pytanie, czy będzie możliwe opracowanie rzetelnej wizji współpracy tych dwóch 
odmiennych placówek.    
Kolejne pytanie dotyczyło naboru do szkół ponadgimnazjalnych. P. D. Maćkowska 
podkreśliła, że odniosła wrażenie, że ma miejsce skupienie działań na 
Wodzisławiu Śląskim (gdzie np. otwiera się nowe kierunki), zapominając                  
o szkołach w Rydułtowach, Radlinie i Pszowie. Zgłosiła zastrzeżenia dotyczące 
powielania kierunków kształcenia, co skutkuje niezgodą wśród dyrektorów oraz 
powoduje kolejne problemy z naborem młodzieży. Wspomniała, że być może 
należałoby się zastanowić, by zamiast łączenia dwóch niepasujących do siebie 
jednostek, przeanalizować, czy w świetle niżu demograficznego Powiat 
Wodzisławski stać na utrzymanie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.     
Następne postawione pytanie dotyczyło zatrudnienia nauczycieli (pełne etaty)                               
w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych oraz tego, czy jest szansa, aby 
część z tych nauczycieli miała możliwość uzupełnienia etatów w innych szkołach 
bądź placówkach oświatowych, jak również informacji, ilu nauczycieli planuje się 
zwolnić.  
 
Ad. 6  
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Opinie Komisji do sprawozdania:  
Rewizyjnej – pozytywna,  
Budżetu  - pozytywna.  
 

W punkcie tym głos zabrał Wicestarosta Powiatu p. Leszek Bizoń, 
który powiedział, że zakończenie roku budżetowego i obrachunkowego 2014 
skutkuje tym, iż na organie wykonawczym ciąży obowiązek sporządzenia             
i przedłożenia organowi stanowiącemu, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej            
w Katowicach: 
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, które zawiera 
zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, 
- sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest organem 
założycielskim, 
- informacji o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego. 

Ponadto Zarząd sporządza i przedkłada organowi stanowiącemu 
oraz  kontrolnemu sprawozdanie finansowe Powiatu obejmujące swym zakresem: 
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- bilans z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok, 
- łączny bilans powiatowych jednostek budżetowych i powiatowego zakładu 
budżetowego za 2014 rok, 
- łączny rachunek zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych 
i  powiatowego zakładu budżetowego za 2014 rok, 
- łączne zestawienie zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych                                 
i powiatowego zakładu budżetowego za 2014 rok. 

Z uwagi na fakt, iż liczba mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, 
przekroczyła, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, 150 000  osób, 
sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu zbadaniu przez biegłego 
rewidenta. Wyłoniony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych rewident stwierdził, iż sporządzone przez organ wykonawczy 
sprawozdanie finansowe: 
− przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej                            

i finansowej Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31  grudnia 2014 roku, jak też 
wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 
2014 roku, 

− sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami  
rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

− jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami 
prawa, postanowieniami Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 

Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok przyjęty został 
w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XXXVIII/375/2013. Po stronie dochodów zaplanowano osiągnięcie kwoty 
130 157 080,00 zł, natomiast po stronie wydatków zaplanowano 
do rozdysponowania kwotę 133 229 064,00 zł. Charakterystyczną cechą 
uchwalonego na 2014 r. budżetu Powiatu był fakt przyjęcia konstrukcji tegoż 
budżetu z deficytem w wysokości 3 071 984,00 zł stanowiącym – zgodnie 
z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – ujemną różnicę między 
planowanymi dochodami a wydatkami budżetowymi. 

W toku wykonywania budżetu, plan dochodów zwiększono do kwoty 
139 017 733,72 zł, natomiast plan wydatków osiągnął poziom 146 963 190,72 zł. 
Wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą 
136 265 085,63 zł, a po stronie wydatków kwotą 138 919 673,05 zł. Wykonany 
wynik budżetu za 2014 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 2 654 587,42 zł. 
Dodatkowo, w rozliczeniu budżetu Powiatu za  2014 rok uwzględniono środki 
finansowe w kwocie 9 856 883,01 zł, stanowiące przychody pochodzące z tytułu 
wolnych środków oraz kredytu i pożyczki. Z kolei na spłatę rat kapitałowych 
od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, przeznaczono kwotę 
1 939 518,25 zł, stanowiącą rozchody budżetowe. Uwzględniając osiągnięte 
dochody i  przychody, pomniejszone o dokonane wydatki i rozchody, saldo 
budżetu Powiatu za  2014 rok jest dodatnie i zamka się kwotą 5 262 513,23 zł. 
Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w trudnym dla całej gospodarki 
okresie należy, jego zdaniem, ocenić pozytywnie.  
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Sprawozdanie opisowe jak i statystyczne sprawozdania budżetowe były  też 
przedmiotem badań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Organ 
nadzoru wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu 
z  wykonania budżetu za 2014 r. 

Następnie powiedział, że realizacja zadań założonych w budżecie możliwa 
była dzięki zaangażowaniu radnych. Dzięki pomocy i wsparciu możliwe było 
wykonanie wszystkich zamierzeń zaplanowanych na 2014 rok. Przyjęcie 
sprawozdań, jak również udzielenie absolutorium Zarządowi będzie także 
podziękowaniem dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadań 
budżetowych w 2014 roku.                                                                                                     

Na zakończenie zwrócił się do Rady o zatwierdzenie sprawozdania                       
z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego                 
i  udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok.   

 
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok wraz                     
z opinią biegłego rewidenta jest załącznikiem nr 5 do protokołu.  
Opinie Komisji do sprawozdania:  
Rewizyjnej – pozytywna,  
Budżetu  - pozytywna.  
 
c) Uchwała Nr 4200/III/40/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii              
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego sprawozdaniu                         
z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
 
d)  Informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego jest załącznikiem                
nr  7 do protokołu. 
Opinie Komisji do ww. informacji:  
Rewizyjnej – pozytywna,  
Budżetu  - pozytywna.  
 
e) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Wodzisławskiego absolutorium za  2014 rok jest załącznikiem nr 8 do 
protokołu. 

 
f) Uchwała Nr 4200/III/80/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego jest 
załącznikiem nr 9 do protokołu. 
 
g) Wprowadzając do dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 
powiedział, że budżet roku 2014 realizowany był w większości przez Zarząd 
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Powiatu poprzedniej kadencji, obecny zaś Zarząd wykonywał go tylko przez 
okres 1 miesiąca.  
 
Następnie głos zabrał p. Andrzej Kania, który zapytał o powody deficytu 
budżetowego w wysokości 2,5 mln zł, dodając, że zwykle są nadwyżki.  
Na pytanie odpowiedział Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski 
stwierdzając, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, deficyt budżetowy 
jest ujemną różnicą pomiędzy osiągniętymi, zrealizowanymi przez j.s.t. 
dochodami a wydatkami. W jednostce zaciągającej kredyt lub pożyczkę tworzy 
się deficyt. Zaznaczył, że w okresie sprawozdawczym deficyt planowany był 
większy niż wykonany, co jest zjawiskiem pozytywnym.    
 
Innych głosów nie było.  
 
h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu                                                     
Wodzisławskiego za  2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego  za 2014 rok jest załącznikiem nr 10 do protokołu.  
 
Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, 
Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  
 
Pytań, jak i uwag do projektu uchwały nie było.  
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił 
do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu                         
w obecności 26 radnych, udział wzięło 24 radnych. Za podjęciem uchwały 
głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciwny, a 7 radnych wstrzymało się od 
głosu.  
 
Uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za  
2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego  za 2014 rok,  została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
i) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego  

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok jest 
załącznikiem nr 12 do protokołu.  

 
Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną, 
Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Zarząd Powiatu.  
 
Pytań jak i uwag  do projektu uchwały nie było.  
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił 
do głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu w obecności                    
26 radnych, udział wzięło 26 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało                     
18 radnych, 7 głosów było przeciwnych, 1 głos był wstrzymujący się.  
 
Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok,  została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady p. E. Wala stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego 
udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok. Następnie złożył Zarządowi 
Powiatu gratulacje z tego tytułu oraz podziękowania za wykonanie budżetu.  
 
Z kolei Wicestarosta p. L. Bizoń powiedział, że dzień sesji absolutoryjnej 
należy w jednostce samorządu do najważniejszych dni w roku. Podziękował 
radnym za udzielenie absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania budżetu              
w 2014 roku. Powiedział, że wprawdzie głosowanie nie było jednomyślne, jednak 
podziękował wszystkim radnym za udział w nim. Dodał, że istotą absolutorium 
jest brak zastrzeżeń do prowadzonej gospodarki finansowej j.s.t., zaś aby 
uzyskać absolutorium potrzebne jest zaangażowanie wielu osób, pracowników 
Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, a także radnych. Na 
zakończenie złożył podziękował wszystkim realizującym budżet Powiatu w roku 
2014  za wkład ich pracy.  
 
Następnie o godz. 14:40 Przewodniczący Rady p. E. Wala ogłosił                
30-minutową przerwę, a po jej zakończeniu przystąpił do realizacji kolejnego 
punktu porządku obrad.  
 

Ad. 7 
a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                             
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 
obrotowy 2014, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Inicjatywa uchwałodawczą Zarządu Powiatu. 
Opinie Komisji: 
Budżetu - pozytywna  
Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywna. 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu p. M. M. 
P. M. M – odczytała treść petycji Społecznego Komitetu Obrony Szpitala                       
w Rydułtowach zwracając się do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu                       
o utrzymanie szpitala i jego oddziałów.  
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że przedstawione 
działania nie są obecnie ani przez Zarząd ani przez Radę rozpatrywane.   
 
Wicestarosta p. L. Bizoń – podkreślił, że zarówno Starosta, jak i cały Zarząd 
dostrzegają wagę problemu i podejmą działania, mające na celu utrzymanie 
szpitala w strukturze publicznej. Po zapoznaniu się ze wszystkimi wynikami 
prowadzonych analiz, ewentualne wnioski Zarządu w zakresie zmian będą 
uzupełnione o to pismo, przekazane radnym i wówczas Rada zostanie poproszona 
o decyzję.  
 
Innych głosów nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego                      
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                             
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2014.    
 
W obecności 26 radnych, udział w głosowaniu wzięło 26 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, 6 radnych 
wstrzymało się od głosu.  
 
Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2014, została 
podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Inicjatywa uchwałodawczą Zarządu Powiatu. 
Opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej jest pozytywna. 
 
Radny p. A. Kania – zgłosił wątpliwość ze względu na fakt podjęcia podobnej 
uchwały dotyczącej godzin pracy i planów dyżurów aptek już w tej kadencji. 
Skoro ta uchwała była już zmieniana w tej kadencji, to widzi tu formalną 
sprzeczność.  
 
Wicestarosta p. L. Bizoń – zaznaczył, że każdorazowa zmiana w zakresie 
funkcjonowania ww. aptek, otwarcia nowej apteki czy wniosek o zmianę godzin 
pracy wymaga zmiany uchwały i przeprowadzenia całej procedury wraz                        
z uzgodnieniami i konsultacjami dotyczącymi wszystkich aptek.  
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Radny p. A. Kania – zapytał, czy podjęcie nowej uchwały z poprawkami nie 
eliminuje uchwały poprzedniej jako nieaktualnej.  
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy – 
poinformowała, że uchwała podjęta w 2014 r. dotyczyła dyżurów i godzin pracy 
aptek na 2015 rok, natomiast obecnie zmieniany jest cały załącznik dotyczący 
godzin pracy aptek, który ujednolica wszystko, podobnie jak miało to miejsce              
w przypadku uchwały podjętej w styczniu br.  
 
Innych głosów nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 
W obecności 26 radnych, udział w głosowaniu wzięło 26 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych i przy 1 głosie 
wstrzymującym się.  
 
Uchwała Nr VIII/94/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego               
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
c) Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinie Komisji: 
Organizacyjnej – pozytywna,  
Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywna. 
 
Wicestarosta p. L. Bizoń – w imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego zgłosił 
autopoprawki do projektu uchwały. Pierwsza z nich polegała na zmianie zapisu                 
w § 2 projektu z „na dzień 15 września 2015 roku” na zapis „na dzień 7 lipca 
2015 roku”. Chodzi o to, że pierwotne założenia były takie, by w okresie 
wakacyjnym posiedzeń ww. rady nie zwoływać, jednak ze względów 
proceduralnych wystąpi konieczność zwołania posiedzenia w miesiącu lipcu.  
Natomiast w § 4 poprosił o zmianę zapisu „Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia” na zapis „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku”. W tym 
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przypadku chodzi o to, że kadencja obecnej rady wygasa dopiero 30 czerwca br., 
dlatego też nowa rada może zostać powołana od 1 lipca br.    
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zwrócił uwagę na wykropkowane 
miejsca w treści projektu uchwały, co wiąże się z tym, że to Rada Powiatu 
Wodzisławskiego powołuje członków powyższej rady społecznej. Następnie,                  
z upoważnienia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i jej przewodniczącego 
zgłosił kandydaturę radnej p. Sylwii Dąbek.   
 
Radny p. Ryszard Zalewski – zgłosił kandydaturę radnej p. Krystyny Smuda.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. I. Serwotka – zgłosił kandydaturę 
radnego p. Michała Lorka. 
 
Radny p. Arkadiusz Skowron – zgłosił kandydaturę radnego p. Dawida Topola. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zamknął listę kandydatów, po 
czym zwrócił się do każdego z kandydatów  z pytaniem, czy wyrażają zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radna p. S. Dąbek – wyraziła zgodę. 
 
Radna K. Smuda – wyraziła zgodę. 
 
Radny M. Lorek – wyraził zgodę.  
 
Radny D. Topol – wyraził zgodę.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poprosił o uzupełnienie w treści          
§ 1 projektu uchwały o zapis: 
„(…) 
3) Dawid Topol – Członek, 
4) Sylwia Dąbek – Członek, 
5) Michał Lorek – Członek, 
6) Krystyna Smuda – Członek.”  
 
Innych głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach   i Wodzisławiu Śląskim               
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 
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W obecności 26 radnych, udział w głosowaniu wzięło 24 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie 
było.   
 
Uchwała Nr VIII/95/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powołania Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą                          
w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, stanowiący załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinie Komisji: 
Budżetu - pozytywna  
Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna 
Strategii i Rozwoju Powiatu  - pozytywna. 
 
Wicestarosta p. L. Bizoń – przekazał informacje w sprawie konsultacji 
społecznych dotyczących ww. projektu uchwały. W wyznaczonym terminie nie 
wpłynęły żadne opinie do projektu uchwały, także Powiatowa Rada Działalności 
Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim wydała pozytywną opinię do ww. 
projektu uchwały, dlatego też Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu           
w dniu 24 czerwca 2015 r.  zdecydował o przekazaniu projektu uchwały Radzie          
z prośbą o jej podjęcie.  
 
Innych głosów nie było.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.  
 
W obecności 26 radnych, udział  w głosowaniu wzięło  26 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 
było.  
  
Uchwała Nr VIII/96/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                         
w mieszkaniu chronionym, została podjęta jednogłośnie.  
Uchwała  stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
e) Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinie Komisji: 
Budżetu - pozytywna  
Strategii i Rozwoju Powiatu - pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  
 
W obecności 26 radnych, udział  w głosowaniu wzięło  26 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 
było.  
  
Uchwała Nr VIII/97/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, została podjęta 
jednogłośnie.  
Uchwała  stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
f) Projekt uchwały w sprawie założenia szkoły o nazwie Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 41, stanowiący załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinie Komisji: 
Organizacyjnej - pozytywna  
Oświaty, Kultury i Sportu - pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie założenia szkoły o nazwie Ogólnokształcąca Szkoła 
Sztuk Pięknych w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 41.  
 
W obecności 26 radnych, udział w głosowaniu wzięło 26 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 20 radnych, 3 radnych było przeciwnych, a 3 radnych 
wstrzymało się od głosu.  
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Uchwała Nr VIII/98/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
założenia szkoły o nazwie Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych                    
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 41, została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
g) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/41/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący 
załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinia Komisji Organizacyjnej jest pozytywna.  
 
Sekretarz Powiatu p. Grażyna Durczok – w imieniu Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego zgłosiła autopoprawki do ww. projektu uchwały, polegającą na 
tym, że w § 1 pkt 8 projektu uchwały uzupełnione zostały zapisy dotyczące 
wykonywania przez Wydział Rady i Zarządu oraz Współpracy Zagranicznej zadań  
w zakresie współpracy Powiatu z partnerami krajowymi i zagranicznymi, sam 
zakres zadań Wydziału pozostaje bez zmian.  
  
Innych głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/41/2014 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.  
 
W obecności 26 radnych, udział w głosowaniu wzięło 25 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 25 radnych, nikt nie był przeciwny ani nie wstrzymał się od 
głosu.  
 
Uchwała Nr VIII/99/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Nr II/41/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, została 
podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
h) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 28 do protokołu. 
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Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinie: 
Komisji Organizacyjnej – pozytywna, 
Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu – pozytywna.  
 
Wicestarosta p. L. Bizoń – przekazał informacje w sprawie przeprowadzonych 
konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu uchwały. W wyznaczonym 
terminie nie wpłynęły żadne propozycje zmian do projektu uchwały, dlatego też 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.  
zdecydował o przekazaniu projektu uchwały Radzie z prośbą o jej podjęcie.  
  
Innych głosów w dyskusji nie było.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.  
 
W obecności 26 radnych, udział w głosowaniu wzięło 25 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 24 radnych, nikt nie był przeciwny, 1 radny  wstrzymał się od 
głosu.  
 
Uchwała Nr VIII/100/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego                   
z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków 
oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta.  
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 i) 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 30 do protokołu. 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinie Komisji: 
Budżetu – pozytywna,  
Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pozytywna, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna,  
Oświaty, Kultury i Sportu  - pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego               
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Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami.  
W obecności 26 radnych, udział w glosowaniu wzięło 24 radnych.                                               
Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych nie było,                   
2 radnych wstrzymało się od głosu.  
Uchwała Nr VIII/101/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2015 rok wraz z załącznikami, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 
nr 31 do protokołu. 
 
j) 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 32 do protokołu. 
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 
Opinie Komisji: 
Budżetu – pozytywna,  
Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pozytywna, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna,  
Oświaty, Kultury i Sportu  - pozytywna. 
 
Głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem 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 obecności 26 radnych, udział w glosowaniu wzięło 26 radnych.                                               
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych nie było,                   
2 radnych wstrzymało się od głosu.  
Uchwała Nr VIII/102/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie    
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                              
Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 
2015-2026, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
k) Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi 
Pani M. M. P. na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych                    
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 34 do protokołu. 
Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu. 
Opinie: 
Zarządu Powiatu – pozytywna,  
Organizacyjnej - pozytywna. 
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Głosów w dyskusji nie odnotowano. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi 
Pani M. M. P. na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych                    
w Wodzisławiu Śląskim. 
W obecności 26 radnych, udział w glosowaniu wzięło 25 radnych.                                               
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, 1 radny był przeciwny,                   
głosów wstrzymujących się nie było.  
Uchwała Nr VIII/103/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na 
działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora 
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych                    
w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu. 
Następnie, o godz. 15:45 Przewodniczący Rady p. E. Wala ogłosił                
10-minutową przerwę, a po jej zakończeniu przystąpił do realizacji kolejnego 
punktu porządku obrad.  
 
Ad. 8 
Wicestarosta L. Bizoń - w odpowiedzi na zapytanie p. A. Kani poinformował, że 
Zarząd poruszoną kwestią zajął się dwukrotnie. Wyjaśnił, że miesiąc czerwiec 
będzie przeznaczony na analizę przedłożonych arkuszy, którą przygotowuje 
Wydział Oświaty. Dodał, że na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu temat 
będzie rozpatrywany, a o wynikach radny zostanie poinformowany.  
Następnie przekazał informację, że na zapytanie p. I. Serwotki odpowiedzi udzieli 
Członek Zarządu p. Dariusz Prus, natomiast, jeżeli chodzi o zapytanie                           
p. D. Maćkowskiej – odpowiadającą będzie Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta 
Glenc.  
Członek Zarządu p. D. Prus – odnosząc się do pytania dotyczącego przetargu 
na ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim powiedział, że planowany termin 
podpisania umowy z wykonawcą to 3 lipca br., zaś wykonawcą prawdopodobnie 
będzie firma Skanska S.A., która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod 
względem cenowym.   
W kwestii oznakowania poziomego, przekazał informację, że jeżeli chodzi o 
przejścia dla pieszych to jego wykonanie będzie zakończone w miesiącu czerwcu, 
zaś jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje oznakowania – zakończenie nastąpi w 
miesiącu lipcu, z tym zastrzeżeniem, że w tym roku malowanie oznakowań 
poziomych w Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie na końcu, jako że w ub. 
roku miało ono miejsce na początku. Zmiana kolejności jest przejawem 
stosowania równych zasad wobec wszystkich gmin powiatu wodzisławskiego. 
Odpowiadając na pytanie dotyczące przejścia dla pieszych przy                             
ul. Radlińskiej potwierdził, że rejon ten, z dużą ilością przejść i skrzyżowań, jest 
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bardzo niebezpieczny i cechuje się dużym natężeniem ruchu. Zaproponował 
radnemu p. I. Serwotce odbycie wizji lokalnej, dlatego, że geometria drogi oraz 
skrzyżowań oraz obowiązujące przepisy nakładają w tej kwestii ściśle określone 
obowiązki. Jeżeli wykonanie oświetlenia w ciągu ul. Radlińskiej w pobliżu SP            
nr 10 okaże się technicznie możliwe, to taka możliwość będzie mogła zostać 
rozpatrzona - tym bardziej, że temat bezpieczeństwa w tym obszarze był już            
w przeszłości wielokrotnie podejmowany, w tym również na sesjach Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. I. Serwotka – stwierdził, że 
odpowiedzi na pytania 1 i 3 są dla niego na ten moment satysfakcjonujące, 
nawiązał jednak do wyjaśnień dotyczących oznaczeń poziomych. Zaapelował       
o podjęcie przyspieszonych działań organizacyjnych w tym zakresie, żeby 
omawiane malowanie nie odbywało się w miesiącu lipcu.   
Członek Zarządu p. D. Prus – zaakcentował, że nie wycofuje się                             
z wypowiedzianych wcześniej słów, nie chcąc burzyć przyjętego w PZD 
harmonogramu. Dodał, że Powiatu Wodzisławskiego nie stać na stosowanie 
nowoczesnych, lecz bardzo kosztownych technik malowania, na które stać 
praktycznie jedynie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, korzysta się 
ze środków ogólnodostępnych przez wszystkich innych zarządców dróg w Polsce. 
Radny p. A. Kania – powiedział, że nie chodzi tu o technikę malowania                      
i stwierdził, że nie można malować w pierwszej kolejności ulic, po których 
przejeżdża 5 samochodów w ciągu godziny, a pozostawić niepomalowanych 
takich ulic jak np. ul. Radlińska w Wodzisławiu Śl., po której w takim samym 
czasie przejeżdża 500 samochodów. 
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta Glenc - odpowiadając na pytania 
zadane przez radną p. D. Maćkowską wyjaśniła, że w zakresie zwalnianych 
nauczycieli spośród 511 nauczycieli (arkusze organizacyjne – stałe zatrudnienie) 
rozwiązano stosunek pracy z dniem 31.05.2015 r. z 13 nauczycielami, z czego 11 
z tytułu zmian organizacyjnych i likwidacji niektórych oddziałów, a 2 – z tytułu 
nabycia uprawnień emerytalnych. Zaznaczyła, że ta statystyka dotyczy arkuszy 
organizacyjnych przygotowanych przez dyrektorów na dzień 30 kwietnia                     
i zatwierdzonych przez organ prowadzący na dzień 31 maja 2015 r. – oraz, że 
obecnie prowadzony nabór do szkół ponadgimnazjalnych sprawia, że może dojść 
do sytuacji, że dyrektorzy będą zmuszeni rozwiązać stosunek pracy                           
z 1-miesięcznym wypowiedzeniem z innymi nauczycielami po zatwierdzeniu 
naboru. Poinformowała, że jeżeli chodzi o nabór Zarząd w oparciu o dokonaną 
szczegółową analizę zatwierdził go w liczbie 50 oddziałów. System zostanie 
zamknięty 25 czerwca, natomiast w dniu 2 lipca br. przydzieli on uczniów do 
poszczególnych szkół i wówczas będzie można szczegółowo ten nabór ocenić. 
Przedstawiła aktualną informację z godz. 9:00: na 1581 absolwentów 
zalogowanych zostało 1323 z nich; oznacza to że ok. 250 absolwentów 
najprawdopodobniej zalogowało się w systemach sąsiednich samorządów: 
Raciborza, Rybnika lub też Jastrzębia-Zdroju, co wynika z różnych czynników – 
istotnym jest tu m.in. czynnik komunikacyjny. Wyjaśniła, że Zarząd będzie 
dokonywał zmian wynikających z symulacji zgłaszających się kandydatów. Można 
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spodziewać się, że może nastąpić zmniejszenie stanu posiadania w liceach 
ogólnokształcących na rzecz np. techników - co oceniła pozytywnie, zwracając 
uwagę, że edukacja w szkolnictwie technicznym trwa 4 lata, a w programie 
nauczania znajdują się też przedmioty ogólnokształcące, stąd jest nadzieja, że 
nauczyciele ze szkół ogólnokształcących będą mogli uzupełnić utracone godziny 
w szkołach technicznych. Reasumując przekazała informacje o prognozach 
dotyczących naboru: zapowiadające się jego zwiększenie w Zespole Szkół 
Technicznych, utrzymanie stanu w ZSP w Pszowie i zmniejszenie naboru w ZSZ 
w Wodzisławiu Śląskim (o 1 oddział), w obu liceach ogólnokształcących               
w Wodzisławiu Śląskim oraz w ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie (o 2 
oddziały). Zaznaczyła jednak, że ostateczna informacja zostanie podana do 
wiadomości publicznej w terminie późniejszym, jako że uzupełniający nabór 
potrwa do 31 sierpnia br., zaś uczniowie mają prawo dokonywania zmiany szkoły 
do samego końca i jest to autonomiczna decyzja ucznia i jego rodziców. 
Odpowiadając na kolejne pytanie, podkreśliła, że Powiat Wodzisławski jako jeden 
z nielicznych posiada ośrodek doskonalenia nauczycieli.  W 2012 roku nastąpiły 
zmiany w rozporządzeniu, wiążące się z koniecznością zmiany zakresów 
czynności doradców metodycznych powołanych przez Powiat Wodzisławski. 
Rozporządzenie to kładzie nacisk na udzielanie wsparcia szkołom i ich 
nauczycielom przez ośrodki doskonalenia i w oparciu o konkretne problemy danej 
szkoły. W wyniku analizy statutów Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdziła, że istnieją 
uzasadnione i obiektywne przesłanki, by oba te podmioty pracowały pod jednym 
nadzorem – dlatego że stwierdzono część nakładających się na siebie zadań 
realizowanych przez obie placówki, z tą tylko różnicą, ze poradnia świadczy 
usługi na rzecz uczniów i rodziców, a ośrodek – na rzecz nauczycieli, którzy 
jednak również mają do czynienia z problemami uczniów i ich rodziców. 
Wspomniała o pozytywnych opiniach z większości jednostek samorządowych       
w zakresie proponowanych zmian w ramach realizowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji projektu (na który Powiat Wodzisławski nie dostał 
dofinansowania m.in. z uwagi na funkcjonowanie już na terenie naszego powiatu 
ośrodka doskonalenia nauczycieli i związaną z tym brakującą punktację we 
wniosku). W uzupełnieniu przekazała, że z dniem 1 stycznia wszyscy doradcy 
metodyczni muszą mieć zmienione zakresy czynności i dostosować się do 
zapisów nowego rozporządzenia w zakresie współpracy ze szkołami i wsparcia 
zarówno nauczycieli, jak i dzieci i ich rodziców.         
Dodała, że Zarząd tym problemem dotychczas dogłębnie i merytorycznie jeszcze 
się nie zajmował i wspomniała, że w celu uzyskania akceptacji cały proces 
wymaga odpowiednich działań promocyjnych i wyjaśniających i taki cykl 
konferencji w środowisku oświatowym zostanie przeprowadzony.  
Radna p. Danuta Maćkowska – podkreśliła, że obie wymienione placówki – tj. 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna - udzielają wsparcia zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz 
szkół w myśl rozporządzenia. Jako że trwa etap opracowywania szczegółowej 
strategii w obszarze oświaty w powiecie wodzisławskim – spytała, czy ma to 
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zostać wprowadzone tam już w formie odrębnej placówki, dwóch placówek czy 
wspólnej placówki? Dodała też, że gdyby doszło do rozmów z pracownikami obu 
ww. placówek nie wszyscy zgodziliby się z przedstawionym stanowiskiem 
dotyczącym omawianego wsparcia. 
Naczelnik p. E. Glenc – podkreśliła, że zrobiła wszystko, by doradcy 
metodyczni mogli działać zgodnie z nowym rozporządzeniem, jednak mając 
świadomość zsynchronizowanego działania pod kątem terapeutycznym, 
diagnostycznym, wspierającym, konsultacyjnym czy kwestii rozpoznania 
środowiska dziecka i rodzica w odniesieniu do wsparcia nauczycieli danej szkoły 
zasadnym jest, by prowadziła je jedna placówka z jednym dyrektorem, łącząca 
te zadania z korzyścią dla szkół. Są to sprawy nowe, a co za tym idzie - mało 
popularne i samo zagadnienie na pewno wyniknie podczas prac zespołu ds. 
opracowania polityki oświatowej na następne lata, ale także z potrzeb 
zgłaszanych przez szkoły i ich dyrektorów, zatem należy także dać im możliwość 
wypowiedzi. Poprosiła, by pozostawić ten temat do dalszej analizy i głębszych 
przemyśleń. 
Członek Zarządu p. Dawid Topol – powiedział, że to jeszcze nie czas na 
udzielanie szczegółowych odpowiedzi. Zapewnił, że temat zostanie 
przeanalizowany bardzo dokładnie przez Zarząd i zaproponował zakończenie 
dyskusji w tej kwestii, jako że aktualnie jest to jedynie luźna propozycja. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Ogrodnik – zapowiedział 
wniesienie i przedyskutowanie tego problemu na forum zespołu oświatowego        
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego podczas spotkania w dniu            
9 lipca br. Otworzy to możliwość rozeznania, jakie jest podejście innych 
samorządów w subregionie do tego tematu. Poinformował, że w ramach zespołu 
przyjęte zostały już dwa stanowiska: jedno dotyczące tematu doradztwa 
zawodowego i wprowadzenia go do siatki godzin już od klasy szóstej szkoły 
podstawowej - jako że dotychczasowe rozwiązania są w tym aspekcie spóźnione, 
a drugie dotyczy podziału subwencji na część ogólną i część dla osób 
niepełnosprawnych, w stosunku do którego Subregion również przyjął stanowisko 
protestujące. Poszkodowane w tej sytuacji są przede wszystkim małe gminy,           
a w przypadku, gdy przyznawane środki finansowe mają być traktowane przez 
ministerstwo jako tzw. korkowe, które nie może być przeznaczane na inne cele, 
spowoduje to sytuację, że gminy i powiaty będą zmuszone dopłacać do części 
ogólnej subwencji z racji tego, że nie będą mogły przenieść środków z części 
dotyczącej osób niepełnosprawnych. Powiedział, że będzie informował o dalszych 
działaniach zespołu, a kolejne jego spotkanie dotyczyć będzie m.in. szkolnictwa 
zawodowego oraz roli stref gospodarczych, jako że obserwuje się niepokojące 
tendencje w zakresie możliwego przyznawania środków finansowych płynących            
z ministerstwa głównie dla największych podmiotów.     
 
Ad. 9 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. I. Serwotka – poinformował                    
o ukonstytuowaniu się w dniu 25 czerwca 2015 r. Klubu Radnych „Zgoda                     
i Rozwój”. Przedstawił skład klubu: Łukasz Krzystała, Michał Lorek, Eugeniusz 
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Ogrodnik, Joanna Stolarska i Ireneusz Serwotka, a następnie jego władze – 
przewodniczącym został I. Serwotka, wiceprzewodniczącym – M. Lorek, zaś 
sekretarzem – J. Stolarska.   
Powiedział, że klub powstał na bazie programu, a celem jest konstruktywne 
rozwiązywanie problemów, przed którymi stoi Powiat Wodzisławski. Podkreślił 
otwartość na współpracę programową, zapraszając do współpracy kluby radnych 
i poszczególnych radnych.  
Radny p. R. Zalewski – poruszył dwa problemy. Pierwszy z nich dotyczył 
interpelacji radnych Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w temacie              
szpitala i jego przekształcenia w spółkę, dodał, że miała ona na celu uzyskanie 
informacji, w którą stronę zmierza Powiat w tym zakresie. Druga kwestia dotyczy 
artykułu, który ukazał się w lokalnej prasie a dotyczył anonimu odnoszącego się 
do firmy audytorskiej, która ma zbadać plan naprawczy szpitala. W artykule tym 
przedstawione są stanowiska obu stron – skarżącej oraz Zarządu Powiatu -             
a jako że każdy chciałby, żeby informacje pochodzące od firmy audytującej były 
rzetelne i przejrzyste, stąd zwrócił się do Zarządu z apelem, by czuwać nad tą 
kwestią. 
Wicestarosta p. L. Bizoń – podkreślił, że Zarząd pilnuje omawianej sprawy. 
Zaznaczył, że pracownicy omawianej firmy posiadają długoletnie doświadczenie 
w branży, zaś opracowane przez firmę wyniki zostaną przedstawione Radzie              
i będzie okazja, by wspólnie z przedstawicielami tej firmy porozmawiać na temat 
omawianej analizy i zgłosić swoje zastrzeżenia.  
Radny p. Arkadiusz Skowron – zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu 
Wodzisławskiego, by pod kątem przyszłego roku móc otrzymać na posiedzenia 
komisji rady powiatu prezentację graficzną, jeżeli chodzi o sprawozdanie                   
z wykonania budżetu - dodał, w innych gminach takie praktyki występują.  
Następnie, odniósł się do interpelacji radnych Prawa i Sprawiedliwości                  
i zaakcentował, że w omawianym artykule wyrażona została wyłącznie jego 
opinia jako radnego i członka zespołu roboczego. Zaznaczył, że nie można 
wprowadzać polityki partyjnej na szczebel powiatowy. Jako że chodzi o dobro 
szpitala nie można też straszyć ludzi tym, że komercjalizacja to jednocześnie 
prywatyzacja, która to z kolei oznacza zwolnienia ludzi z pracy. Stwierdził, że 
spółka jest jedynie środkiem, by utrzymać miejsca pracy oraz poziom 
świadczonych obecnie przez szpital usług zdrowotnych. Na razie jeszcze nikt nie 
podejmuje decyzji w sprawie przekształceń szpitala i jest to jedynie propozycja. 
Wspomniał o trzeciej możliwości, zgodnie z którą szpital w obecnej formie 
prawnej mógłby prowadzić również działalność zarobkową poza kontraktem         
z NFZ. Raz jeszcze zaapelował, by spojrzeć na dyskutowany problem nie z 
punktu widzenia zwolnienia pracowników, czego nikt nie chce, lecz z perspektywy 
zwiększenia przychodów i zrównoważenia budżetu, a jednocześnie utrzymania 
usług medycznych i miejsc pracy.  
Odnosząc się do podniesionej przez radnych Klubu Radnych „Prawo i 
Sprawiedliwość” kwestii wyników kontroli w raporcie NIK, zaproponował, by 
zapoznali się również z informacjami w części uwag końcowych i wniosków oraz 
nadzoru nad procesem przekształceń, w której to znajdują się informacje 
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wyjaśniające przyczyny, dlaczego tak mała liczba szpitali może wykazać się 
zwiększeniem przychodów.  
Radny p. R. Zalewski – w odniesieniu do słów p. A. Skowrona powiedział, że 
obawa Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” wynikała z faktu potraktowania 
wypowiedzi radnego jako przedstawiciela Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej, a nie wyłącznie p. Arkadiusza Skowrona.  
Radny p. Arkadiusz Skowron – zauważył, że jeżeli radni klubu „Prawo                 
i Sprawiedliwość” są przeciwni przekształceniu szpitala, to powinni byli głosować 
za przyjęciem sprawozdania finansowego PP ZOZ za rok 2014 a nie - jak               
6 przedstawicieli tego klubu - wstrzymać się od głosu, ponieważ jego nieprzyjęcie 
oznaczałoby z mocy prawa prostą drogę do komercjalizacji szpitala.  
Radny p. R. Zalewski – powiedział, że słysząc o liczbie „6” przypomniała mu się                     
aktualna liczba członków Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.  
Radny p. Arkadiusz Skowron – zaapelował do p. R. Zalewskiego o więcej 
odwagi, a mniej upartyjnienia i powtórzył, że na pierwszym planie powinno być 
dobro wspólne i dbanie o powiat i jego mieszkańców.   
Radna p. Teresa Glenc – wróciła do poruszonego przez radną p. D. Maćkowską 
tematu połączenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznym, który wywołuje duże społeczne kontrowersje. 
Oświadczyła, że radni będą skrupulatnie przyglądać się wszystkim działaniom            
z tym związanym i zaapelowała, by każdy krok starannie rozważyć tak, by żadna 
zaangażowana grupa nie była pokrzywdzona.  
Radny p. A. Kania -  wyraził niezadowolenie dotyczące kolejności wykonywania 
prac związanych z oznakowaniem na drogach powiatowych, stwierdził, że należy 
kierować się kryterium bezpieczeństwa i zastosować inny tryb prac.  
Radny p. M. Lorek – poruszył temat zbiorowego transportu publicznego jako 
istotnego problemu dla Powiatu Wodzisławskiego, mający wpływ m.in. na nabór 
do szkół ponadgimnazjalnych. Poprosił o zintensyfikowanie działań w tej 
dziedzinie w kontekście występowania kolejnych gmin ze struktur MZK.  
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poprosił o zgłoszenie firmie 
obsługującej program eSesja konieczność naprawy usterki panelu głosowania w 
programie.  
Członek Zarządu p. D. Prus – podkreślił, że kolejne wystąpienia gmin z MZK 
stanowią dla Powiatu Wodzisławskiego duży problem, a organizacja transportu 
zbiorowego dla całego Powiatu jest wielkim wyzwaniem. Rozpoznano już intencje 
wszystkich gmin wyrażających chęć zorganizowania transportu zbiorowego               
w ramach powiatu, zespół roboczy w możliwie najszybszym terminie zajmie się 
tą sprawą, jednak podkreślił, że nie może obiecać, że powstanie system 
zastępczy analogiczny do MZK, jako że jest to praktycznie niemożliwe. Stwierdził, 
że kwestia ta ma wpływ na akcję naborową do szkół, bowiem 90 % osób 
poruszających się zbiorowym transportem publicznym to uczniowie uczęszczający 
do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wodzisławskiego. 
Wyraził nadzieję, że podczas spotkań zespołu uda się wypracować model 
publicznego transportu zbiorowego, wiąże się to z kwestią współfinansowania, 
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także ze strony Powiatu Wodzisławskiego. Dodał, że Powiat był przygotowany na 
wynikłą ewentualność – ale dopiero od roku 2018, a nie 2016. 
 
Dalszych wniosków i oświadczeń radnych nie odnotowano.  
 
Ad. 10 
Radny p. A. Kania – zapytał o to, czy w wyszczególnionych imprezach udział 
biorą jedynie przedstawiciele Prezydium Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz czy 
inni radni też mają zgłaszać swoje uczestnictwo we wskazanych 
przedsięwzięciach. 
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – odpowiedział, że określenia 
„prezydium rady” używa się w formie uproszczonej, mówiąc o Przewodniczącym  
i Wiceprzewodniczących Rady. Wyjaśnił, że w razie, gdy jako Przewodniczący 
Rady Powiatu nie jest w stanie wziąć udział w przedsięwzięciu, na które otrzymał 
zaproszenie, wówczas zwraca się z prośbą do Wiceprzewodniczących, by 
reprezentowali na nim Radę Powiatu Wodzisławskiego. Następnie przedstawił 
radnym kalendarz, w którym ujęte są wszystkie zaproszenia oraz zaznaczone 
osobno przedsięwzięcia, w których uczestniczą Przewodniczący bądź 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Nadmienił, że jest możliwość rozbudowania 
ww. kalendarza i reprezentowania Rady również przez innych radnych z danego 
miasta lub gminy.    
 
Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zapoznał radnych               
z autorami i ich korespondencją, która wpłynęła w okresie między sesjami: 
- pismo zawierające skargę anonimowego autora z informacją dotyczącą 
pobrania zasiłku,  
- odpowiedź Zarządu Powiatu na interpelację Klubu Radnych „Prawo                      
i Sprawiedliwość”,   
- Rada Gminy Milówka – pismo w sprawie poparcia działań mających na celu 
zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do 
budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, 
- stanowisko Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 
dotyczące pisma z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego 
oraz projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa          
w innym wymiarze”, 
- Urząd Statystyczny w Katowicach – pismo z prośba o wyrażenie zgody na 
nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Wodzisławskiego,     
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu - pismo z uchwałą Rady Powiatu 
Raciborskiego w sprawie stanowiska dotyczącego alokacji środków unijnych               
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Powyższe pisma są do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz Współpracy 
Zagranicznej. 
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Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z: 
� sprawozdaniem z wizyty delegacji Powiatu Wodzisławskiego w Sörmland 

(Szwecja), które stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
� informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięli 

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w czasie od 
ostatniej sesji, która stanowi załącznik nr 37 do protokołu, 

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

 
Ad. 11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. E. Wala zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz. 17:05. 
 
 
 
Protokołował: 
Przemysław Podeszwa 
 
                                      
 


