WRZ.0002.11.2015
Protokół nr XIII/15
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 26 listopada 2015 r.

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 14:00.
Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie
listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło w momencie
rozpoczęcia obrad 24 radnych, zaś w trakcie sesji liczba uczestniczących zwiększyła się
do 26.
O swoim spóźnieniu poinformowali: p. Jadwiga Wojaczek, p. Grzegorz Kamiński.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał radnych,
Zarząd Powiatu, p. Katarzynę Sawicką Mucha - Burmistrza Miasta Pszów, p. Piotra
Kowola - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pszów, p. Andrzeja Szczygła
przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
p. Ryszarda Zawadzkiego Posła na Sejm RP VI i VII kadencji, przedstawicieli związków
zawodowych działających przy PPZOZ, kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego, mieszkańców Powiatu,
a także przedstawicieli mediów.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że Komisarz
Wyborczy w dniu 4 listopada 2015 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej p. Teresy
Glenc w związku z wyborem na Posła na Sejm RP i poinformował, że postanowieniem
wskazał osobę następną z listy, która w wyborach otrzymała kolejną największą ilość
głosów
i nie utraciła prawa wybieralności tj. p. Witolda Bartłomieja Kacała.
Na tej podstawie Przewodniczący Rady wystąpił do Wójta Gminy Gorzyce o podanie
miejsca zamieszkania p. Witolda Bartłomieja Kacała, celem przeprowadzenia czynności
w kierunku uzupełnienia składu Rady Powiatu. Na ten czas Rada Powiatu
Wodzisławskiego liczy 26 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala w imieniu Rady
Powiatu w obecności władz samorządowych Miasta Pszowa, złożył podziękowania Panu
Ryszardowi Zawadzkiemu - Posłowi na Sejm RP VI i VII kadencji – mieszkańcowi
Pszowa,za 8 letnią pracę w Parlamencie, szczególnie za podjęte działania na rzecz
naszego Powiatu, społeczności ziemi wodzisławskiej.
Następnie p. Ryszard Zawadzki powiedział, że zaproszenie do udziału w sesji jest dla
Niego cenne, podziękował radnym za współpracę, życzliwe słowa, również
i krytyczne, które w sumie służyły jak najlepszemu działaniu na rzecz naszego Powiatu.
Pogratulował wyników, jakie Powiat w tym czasie osiągnął. Życzył racjonalnych
i dobrych w skutkach decyzji Rady, służących mieszkańcom Powiatu. Zadeklarował, że
mając wiedzę i doświadczenie, wspierać będzie działania samorządu Powiatu
Wodzisławskiego.
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Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że
obrad został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję.

porządek

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:
a) o stanie środowiska na obszarze Województwa ze szczególnym uwzględnieniem
Powiatu Wodzisławskiego,
b) o działalności kontrolnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
5. Informacja na temat zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez
Powiat Wodzisławski.
6. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XII sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie skargi Związków Zawodowych oraz przedstawiciela samorządu
zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na działalność Rady Społecznej
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2016,
b) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Powiatowego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w
Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok
obrotowy 2015,
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim
a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie zasad organizowania, prowadzenia
i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła
Zielonoświątkowego,
d) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz
utrzymania zieleni przydrożnej,
e) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz
utrzymania zieleni przydrożnej,
f) powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz
utrzymania zieleni przydrożnej,
g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia
2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok wraz
z załącznikami.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Informacje bieżące.
14. Zamknięcie obrad XIII sesji.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że na ostatniej
sesji podjęta został uchwała o wskazaniu nowego terminu rozpatrzenia skargi p. K.O. na
działania kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
w
Wodzisławiu
Śląskim.
Komisja
Organizacyjna
przystąpiła
do
czynności
wyjaśniających, w wyniku których Skarżący wycofał skargę. Przewodniczący Komisji
poinformował o tym stosownym pismem, stąd porządek obrad brak nie zawiera punktu
dot. rozpatrzenia ww. skargi.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że protokół
z poprzedniej sesji został przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym
w Statucie Powiatu Wodzisławskiego. Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało
23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Nie głosowało
3 radnych.
Protokół Nr XII/15 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu
29 października 2015 r. został przyjęty.

Ad. 4
Ad. 5
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala zaproponował łączna realizację punktów
4 i 5. Głosów przeciwnych nie było.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na
obszarze Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego,
przedstawił p. Andrzej Szczygieł przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Katowicach.
Informacja został przedstawiona w formie multimedialnej. Wydruk prezentacji jest
załącznikiem nr 3 do protokołu.
Informacja o działalności kontrolnej
załącznikiem nr 4 do protokołu.

na

terenie

Powiatu

Wodzisławskiego

jest

Informacja na temat zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Powiat
Wodzisławski jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Z ww. dokumentami zapoznała się Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska, która
nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń.
W dyskusji głos zabrali :
P. Krystyna Smuda – Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
powiedziała, że prawie corocznie Rada zajmuje się tematem ochrony środowiska, lecz
niestety stan powietrza nie ulega poprawie, lecz utrzymuje się na tym samym poziomie.
W okresie listopad – grudzień, luty – marzec stężenie pyłu zawieszonego jest wysokie.
Przekroczone normy pyłu, benzopirenu i innych są niezwykle niebezpieczne dla
zdrowia. Tym nie mniej w ostaniem czasie na terenie Powiatu rozpoczęły się działania,
pojawiają się urządzenia solarne, realizowane są programy pozwalające na
dofinansowanie takich przedsięwzięć. Podpisana została przez Prezydenta RP ustawa
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antysmogowa, uruchomiona została Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Środowiska
społeczna akcja pn. „Tworzymy atmosferę”, biskupi wystosowali list w kwestii walki ze
smogiem. Ukazuje się też w prasie coraz więcej artykułów dot. ochrony powietrza.
Stwierdziła, że winna nastąpić realizacja słów i postanowień i dodała, że ich wykonanie
zapewne spadnie na samorządy. Biorąc pod uwagę uwarunkowania w naszym terenie
opalanie opiera się na tanim węglu, flocie i mule, które powodują zanieczyszczenie
powietrza. W związku z powyższym, winne zostać podjęte działania w kierunku
lokalizacji sieci ciepłowniczej w gęsto zamieszkałej zabudowie. W tym zakresie
potrzebne są mechanizmy wsparcia finansowego samorządów i środki pomocowe. Na
zakończenie powiedziała, że jej głos niewiele zmieni w zakresie ochrony powietrzna,
lecz niech będzie zaczątkiem do podejmowania takich działań.
P. Andrzej Szczygieł powiedział, że stwierdzone wysokie zanieczyszczenie pyłem na
przełomie października i listopada br. ze względu na warunki atmosferyczne
spowodowało przekroczenie poziomu alarmowego zanieczyszczeń powietrza, zaś
w następstwie Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się do Przewodniczącego
Sejmiku o wprowadzenie na sesję nadzwyczajnego punktu dot. stanu powietrza na
terenie województwa. Na sesji przedstawione zostały informacje Wojewódzkiego
Inspektora
Ochrony
Środowiska
i
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego.
Na konferencji prasowej Marszałek poinformował, że podjęte zostały konsultacje
z gminami na temat podjęcia konkretnych działań, mają też być podjęte próby
wprowadzenia zakazu spalania mułów węglowych, których spala się rocznie około 700
tys. ton. Dodał, że być może będzie to trudne do wprowadzenia mając na uwadze
sytuację finansową mieszkańców, lecz brak intensywnych działań nie pozowali na
poprawę jakości powietrza.
P. Arkadiusz Skowron Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu –
przedstawił treść własnego stanowiska w kwestii ochrony powietrza na naszym terenie.
Pismo jest załącznikiem nr 6 do protokołu.
P. Grzegorz Kamiński skierował pytanie do przedstawiciela WIOŚ, czy były
prowadzone badania, na ile poprawiłaby się jakość powietrza, gdyby mieszkańcy
zrezygnowali z opalania mułem i flotem. Zapytał również Starostę, czy władze
województwa zwróciły się z konkretnymi propozycjami w zakresie ochrony środowiska,
względnie przedstawiły program.
P. Andrzej Szczygieł odpowiedział, że badania nie były prowadzone ze względu na
rozproszenie miejsc spalania mułów stąd dane są szacunkowe. Nie można dokładnie
określić na ile poprawiłaby się jakość powietrza, po wyeliminowaniu do spalania mułów.
Pewne jest, że jakość powietrza uległaby poprawie, gdyż muły zawierają od
20-40% popiołu, a duża ich część „idzie w powietrze”, mają też niską wartość opalową.
Ich spalanie nie jest ekonomiczne, wprawdzie są 4- krotnie tańsze aniżeli węgiel, co
jednak nie przekłada się na aspekty grzewcze. Z badań nad składem chemicznym
mułów prowadzonych przez Instytut Przeróbki Węgla wynika, że spalanie dobrego węgla
to wielokrotny spadek emisji pyłów do powietrza w porównaniu do spalania mułów.
P. Tadeusz Skatuła – Starosta – powiedział, że nie otrzymano zaleceń ze strony
Marszałka jak i Wojewody. Wiadome jest, że Subregion Zachodni Województwa
Śląskiego powołał zespół ds. niskiej emisji. W pracach ze strony Powiatu bierze udział
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Oczekuje się na przedstawienie konkretnego
opracowania.

P. Eugeniusz Ogrodnik – Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że opracowania
służące przygotowaniu programów oparte są na piecach V generacji. Biorąc pod uwagę
wysoką cenę nabycia takiego pieca zapytał, dlaczego w programach wojewódzkich
i ogólnopolskich nie ma dofinansowania do ich zakupu, dlaczego programy nie są
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otwarte dla mieszkańca. Wsparcie to umożliwiłoby szybką poprawę warunków ochrony
środowiska. Zapytał o ewentualne rozmowy w tym zakresie i możliwości ogłoszenia
takiego programu.
P. Andrzej Szczygieł odpowiedział, że ustalenia pomiędzy Marszałkiem Województwa
Śląskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
obejmują działania umożliwiające wymianę starych palenisk węglowych na nowoczesne
paleniska w pierwszej kolejności gazowe i olejowe. Zaznaczył również, że Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska nie może ingerować w zasady ustalane przez wojewódzki
fundusz, jednak należy podkreślić, iż działania jakie podejmowane są przez WFOŚiGW
zmierzają w kierunku, aby każdy mieszkaniec województwa mógł wystąpić z wnioskiem.
Dodał, że realizacja zadania musi opierać się również na funduszach gminnych, które
muszą iść w sukurs, aby pomóc indywidualnym osobom. W oparciu o programy krajowe
realizowane przedsięwzięcia dotyczące wielkich miast i wynikają z porozumień
wojewódzkich funduszy z narodowym i tam określone zostały kryteria. Na terenie gmin
należałoby dokładnie rozpoznać uwarunkowania, wystąpić do wojewódzkiego funduszu
o doprecyzowanie kryteriów i zwrócić uwagę na obostrzenia, które eliminują otrzymanie
dofinansowania dla indywidulanego odbiorcy.
P. Mirosław Andreczko powiedział, że w prezentacji poruszony został problem
przekroczenia norm hałasu na drodze wojewódzkiej
DW 933. Zapytał o podjęte
działania przez WIOŚ mając na uwadze, iż przekroczenia te wynikają z złego stanu
nawierzchni.
P. Andrzej Szczygieł odpowiedział, że na sesji listopadowej Sejmiku miał być
uchwalony program ochrony przed hałasem, w ramach którego mają być określone
zadania i obowiązki administratorów dróg. Jednym z podstawowych działań
naprawczych jest wymiana nawierzchni. Są również inne działania – zmiana organizacji
ruchu, ekrany dźwiękochłonne. Uchwała ta powinna w najbliższym czasie zostać
podjęta, co niewątpliwie pozwoli na ograniczenie hałasu przez podjęcie stosownych
działań m.in. na przedmiotowej drodze.
P. Tadeusz Skatuła – Starosta nawiązując do tematu dotacji do zakupu pieców c.o.
powiedział, że w Gminie Gorzyce program realizowany jest od kilku lat, lecz niestety
zainteresowanie nie jest duże, chociaż dofinansowanie wynosi 60% ceny zakupu pieca.
Innych głosów nie było.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że wobec braku uwag do
przedstawionych materiałów stwierdza, że Rada Powiatu przyjęła ww. informacje.
Podziękował p. Andrzejowi Szczygłowi przedstawicielowi Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach za udział w sesji, przedstawienie informacji
z zakresu ochrony środowiska oraz udzielenie odpowiedzi na pytania radnych.
Podziękował również zarządowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Ochrony
środowiska Starostwa Powiatowego za przygotowanie materiałów.
Ad. 6
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest załącznikiem
nr 7 do protokołu.
Komisja Organizacyjna zapoznała się z informacją i nie wniosła uwag.
Pytań i uwag do Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie było, stąd Przewodniczący
Rady p. Eugeniusz Wala stwierdził przyjęcie informacji przez Radę Powiatu.
Jednocześnie podziękował Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Rzecznikowi
p. Dariuszowi Kalembie za przygotowanie materiałów.
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Następnie o godz. 15:05 Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala ogłosił przerwę,
a po jej zakończeniu o godz. 15:30 przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja.

poinformował,

że

w

okresie

Zapytań jak również interpelacji nie było.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Związków Zawodowych oraz
przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na
działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim jest
załącznikiem nr 9 do protokołu.
Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej.
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wydał pozytywna opinię do projektu uchwały.
W punkcie tym głos zabrała p. Renata Żmudzińska reprezentująca Związek
Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia
przy Powiatowym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Powiedziała, że w imieniu swoim jak i osób podpisanych pod skargą na działania Rady
Społecznej przy PPZOZ wyjaśniła powody jej złożenia. Powiedziała, że na posiedzeniu
w dniu 8 października 2015 r. strona społeczna została pozbawiona przez
Przewodniczącego Rady Społecznej p. Leszka Bizonia możliwości zadawania pytań dot.
proponowanych przekształceń struktury organizacyjnej zakładu w czasie przed
podjęciem uchwał opiniujących. Materiały na posiedzenie związki zawodowe otrzymały
na 2 dni przed posiedzeniem, zaś przed posiedzeniem nie odbyło się zwyczajowe
spotkanie z Dyrekcją zakładu, stąd też po wnikliwym zapoznaniu się z projektami
uchwał strona związkowa zamierzała zadać pytania, które w ich ocenie były istotne.
Następnie powiedziała, że przepis art. 48 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej
gwarantuje uczestnictwo w posiedzeniach
rady społecznej kierownikowi oraz
przedstawicielom organizacji związkowych, a także zapewnia z głosem doradczym,
przedstawicielom samorządów zawodów medycznych. Strona społeczna uważa, że
możliwość wypowiadania się po przeprowadzonym głosowaniu nad projektami uchwał,
nie stanowi o uczestnictwie w pełnym znaczeniu tego słowa.
Następnie powiedziała, że znane jest, iż posiedzenia odbywają się zgodnie z wcześnie
ustalonym regulaminem przyjętym przez organ stanowiący i dodała, że zapis ten jest
tożsamy z przepisem ustawy. W myśl przepisów regulaminu, który nie zmienił się
ostatnim czasie, związki zawodowej wcześniej miały możliwość pełnego czynnego
uczestnictwa w posiedzeniach, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. W trakcie
przedmiotowego posiedzenia takiej możliwości nie było. Następnie powiedziała, że na
posiedzeniu Komisji Organizacyjnej radca prawny stwierdził, że między demokracją
a anarchią jest cienka granica, z czym zgadza się. Chciałyby więc wyjaśnić, czy na
posiedzeniu Rady Społecznej granica ta nie została naruszona. Dodała, że jeżeli przy

6

opiniowaniu tak ważnych dla przyszłości PPZOZ oraz bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców spraw, reprezentanci samorządu nie mają ochoty wysłuchać opinii uwag
strony społecznej związanej z ochroną zdrowia, to czy nie dojdzie do sytuacji, że Rada
Społeczna nie będzie chciała wysłuchać kierownika zakładu, którego uczestnictwo
w posiedzeniu gwarantuje ten sam przepis.
Na zakończenie powiedziała, że
radnym zostały wręczone kserokopie pisma
Ministerstwa Zdrowia będące odpowiedzią na wniosek o interpretację przepisu ustawy
o działalności leczniczej w kwestii uczestnictwa strony związkowej w posiedzeniu Rady
Społecznej. W odpowiedzi zawarta jest również kwestia konsultowania stanu
zdrowotnego dzieci, w sytuacji gdy w budynku szpitala nie ma oddziału pediatrycznego.
Kserokopia pisma jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Następnie głos zabrał p. Ryszard Zalewski, który w swojej wypowiedzi nawiązał do
posiedzenia Komisji Organizacyjnej. Powiedział, że w trakcie posiedzenia temat był
rozważany wnikliwie. Osobiście nie głosował za uznaniem skargi za bezzasadną i miał
czas aby głębiej zastanowić się nad sprawą. Dalej powiedział, że rozpatrzenie skargi
wymaga określenia stanu wymaganego i stanu faktycznego. Stan faktyczny był taki, że
przedstawicielki organizacji związkowych i samorządu zawodów medycznych chciały
uczestniczyć w posiedzeniu Rady Społecznej, lecz nie mogły zabrać głosu, stąd ich
uczestnictwo nie było pełne. Z kolei stan wymagany był taki, że przedstawiciele
samorządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.
Rady Powiatu
powinna skupić się nad tym, czy stan wymagany był zgodny ze stanem faktycznym.
W zależności od określonej zgodności, względnie jej braku uznać odpowiednio
postawione zarzuty za zasadne lub bezzasadne.
P. Andrzej Kania powiedział, że osobiście był przewodniczącym rady społecznej
i zacytował fragment rozstrzygnięcia skargi : „Obrady posiedzenia Rady Społecznej
przeprowadzane były na podstawie przyjętego porządku obrad. Według wyjaśnień
Przewodniczącego Rady Społecznej proponowany porządek obrad posiedzenia w dniu w
dniu 8 października 2015 r. nie budził zastrzeżeń członków Rady, a uczestniczący w
posiedzeniu przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciel samorządu
zawodów medycznych nie sugerowali konieczności wprowadzenia zmian, w tym jego
rozszerzenia”.
Na tej podstawie zapytał, czy przedstawiciele związków zawodowych mieli świadomość,
że zmieniono w trakcie posiedzenia sposób prowadzenia obrad. Powiedział, że ma
wrażenie, iż Przewodniczący Rady Społecznej tak ustawił porządek, że pominięta została
sytuacja do tej pory stosowana, że w każdym punkcie
reprezentanci związków
zawodowych
mogli
zabierać
głos.
Osobiście
zgadza
się
z
stanowiskiem
przedstawicielami związków zawodowych, że w punkcie wolne glosy nie ma co
dyskutować na tematy, wobec których zostały wcześniej podjęte uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
17 radnych, 1 głos był przeciwny i 5 wstrzymujące się.
Nie głosowało 3 radnych.
Uchwała Nr XIII/141/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
rozpatrzenia skargi Związków Zawodowych oraz przedstawiciela samorządu
zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na działalność Rady
Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim została
podjęta.
Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu.
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Ad. 10
a) Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2016, łącznie z
uzasadnieniem jest załącznikiem nr 12 do protokołu.
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Organizacyjną.
Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Nie głosowało 4 radnych.
Uchwała Nr XIII/142/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2016, została podjęta.
Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu.

b) Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok
obrotowy 2015, łącznie z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 14 do protokołu.
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
24 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Nie głosowało 2 radnych.
Uchwała Nr XIII/143/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyboru
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim sporządzonego za rok obrotowy 2015,
została podjęta.
Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu.
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c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Powiatem Wodzisławskim a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie zasad
organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym
Kościoła Zielonoświątkowego, łącznie
z uzasadnieniem jest
załącznikiem nr 16 do protokołu.
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu oraz Komisję Organizacyjną.
Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
23 radnych, 1 głos był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było.
Nie głosowało 2 radnych.
a)

Uchwała Nr XIII/144/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie,
wyrażenia
zgody
na
zawarcie
porozumienia
pomiędzy
Powiatem
Wodzisławskim a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie zasad organizowania,
prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego, została podjęta.
Uchwała jest załącznikiem nr 17 do protokołu.

d) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych
Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, łącznie z uzasadnieniem jest
załącznikiem nr 18 do protokołu.
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska oraz Komisje Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
23 radnych, głosów przeciwnych wstrzymujących nie było.
Nie głosowało 3 radnych.
Uchwała Nr XIII/145/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz
utrzymania zieleni przydrożnej, została podjęta.
Uchwała jest załącznikiem nr 19 do protokołu.
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e) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w
Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,,
załącznikiem nr 20 do protokołu.

Mszana zadania publicznego
granicach administracyjnych
utrzymania chodników dróg
łącznie z uzasadnieniem jest

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu.

Infrastruktury

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
24 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Nie głosowało 2 radnych.
Uchwała Nr XIII/146/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz
utrzymania zieleni przydrożnej, została podjęta.
Uchwała jest załącznikiem nr 21 do protokołu.

f) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych
Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, łącznie z uzasadnieniem jest
załącznikiem nr 22 do protokołu.
Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu.

przez

Komisję

Infrastruktury

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
24 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Nie głosowało 2 radnych.
Uchwała Nr XIII/147/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz
utrzymania zieleni przydrożnej, została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
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g)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami, łącznie z uzasadnieniem jest
załącznikiem nr 24 do protokołu.

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.
Projekt
uchwały
został
pozytywnie
zaopiniowany
oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

przez

Komisję

Budżetu

Głosów w dyskusji nie było.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało
22 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 głos był wstrzymujący.
Nie głosowało 3 radnych.
Uchwała Nr XIII/148/2015 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 25 do protokołu.
Ad. 11
W związku z brakiem pytań punkt nie był realizowany.
Ad. 12
P. Ryszard Zalewski poinformował Radę o zmianach w pełnionych funkcjach w Klubie
Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprzewodniczącym Klubu jest p. Mirosław
Andreczko, Sekretarzem p. Danuta Maćkowska.

P. Andrzej Kania – nawiązując do przeprowadzanych w II i III kadencji Powiatu
modernizacji szkół pod względem ochrony środowiska poprzez wymianę źródeł ciepła
m.in. w kotłowni przy Zespole Szkół Technicznych powiedział, że według pozyskanych
informacji w obiekcie tym nie stosuje się zalecanego gatunku węgla ( groszku) lecz
opał o gorszych parametrach, co nie przynosi zakładanego efektu. Zadał pytanie, czy
w tym przypadku dostawca nie stosuje się do wymagań, czy też brak jest nadzoru ze
strony Dyrektora szkoły, Wydziału Ochrony Środowiska oraz zawnioskował o
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Ad. 13
P. Grzegorz Kamiński – przedstawił temat „Szlachetnej paczki” informując
o wybranej rodzinie, do której skierowana zostanie pomoc oraz zachęcił do wpłat na
ten cel oraz do udziału w przygotowaniu i przekazaniu podarunków.
Poinformował również o ogólnopolskiej akcji „Wesprzyj polskich kombatantów na
Kresach”, pomocy dla weteranów II wojny światowej, żołnierzy AK. przygotowane
paczki zostaną zawiezione na Litowe, Ukrainę i Białoruś. Poprosił o wyrażenie zgody na
przygotowanie jednej paczki wartości około 100 zł. z pieniędzy zebranych na pierwszą
z wymienionych akcji.
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Radni zaakceptowali powyższą propozycję.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poparł inicjatywę przedstawioną
przez p. G. Kamińskiego oraz zachęcił radnych do współudziału tym przedsięwzięciu.
Przewodniczący
Rady
Powiatu
p.
Eugeniusz
Wala
o korespondencji jaka wpłynęła do Rady Powiatu od ostatniej sesji:
- w sprawie muszli koncertowej w Wodzisławiu Śląskim kierowane do
Radnych oraz Przewodniczącego Rady Powiatu,
- informacja Dyrektora PCKU o zawartych umowach najmu,
- zaproszenie PCKU do zwiedzania sztolni w dniach 5-6 grudnia br.
- pismo Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej w sprawie terminu
rozpatrzenia wniosku p. D. Prusa o zmianę § 53 Statutu.

poinformował

Przewodniczący
Rady
Powiatu
p.
Eugeniusz
o terminach posiedzeń komisji oraz sesji w miesiącu grudniu.

poinformował

Wala

Informacja o uroczystościach i spotkaniach, w których wzięli udział przedstawiciele
Rady w czasie od ostatniej sesji jest załącznikiem nr 26 do protokołu.

Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz.
16:30.
Protokołowała
Krystyna Kuczera
Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Eugeniusz Wala
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