WRZ.0002.2.2017
Protokół nr XXVII/17
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 23 lutego 2017 roku

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 23 lutego 2017 roku
o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz 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.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przywitał wszystkich
obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zwrócił się do Rady
Powiatu o uczczenie minutą ciszy przypadającego na dzień 1 marca Święta
Żołnierzy Niezłomnych i 75. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Jednocześnie
złożył w imieniu wszystkich obecnych kondolencje Wiceprzewodniczącemu Rady
Powiatu p. Ryszardowi Zalewskiemu z powodu śmierci jego matki.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że
porządek obrad wraz z materiałami na sesję został przesłany radnym drogą
elektroniczną poprzez program „eSesja”.
Wobec
braku uwag i wniosków do
powyższego
porządku obrad,
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do jego
realizacji.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdania:
a) Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVI sesji,
b) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdania z działalności za 2016 rok:
a) Powiatowego Zarządu Dróg,
b) Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wodzisławski projektu pn.
„Moja firma – mój sukces” w partnerstwie z Cechem Rzemieślników
i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski z przeznaczeniem
na realizację zadania o nazwie: „Udrożnienie ruchu w południowej części
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subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 – przebudowa ulicy
Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim” w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia
22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017 – 2032,
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia
22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na
2017 rok wraz z załącznikami.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Informacje bieżące.
11. Zamknięcie obrad XXVII sesji.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż protokół
został przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala
przystąpił do przeprowadzenia głosowania imiennego nad przyjęciem protokołu.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało
25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Protokół Nr XXVI/17 z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu
23 lutego 2017 roku został przyjęty.
Ad. 4 a)
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVII sesji
zostało umieszczone w Programie eSesja i stanowi załącznik nr 3 do
protokołu. Informacja o przeprowadzonych przetargach i prowadzonych
postępowaniach została umieszczona w Programie eSesja, stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Wicestarosta p. Grzegorz Kamiński poinformował, że w punkcie „sprawy
bieżące” zostaną przekazane informacje dotyczące ewentualnego zagrożenia
ptasią grypą na terenie Powiatu Wodzisławskiego, jak również informacje
związane z rydułtowską hałdą.
Ad. 4 b)
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Powiat Wodzisławski, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.
Radny p. Tadeusz Skatuła zabierając głos powiedział, że w sprawozdaniu
z posiedzenia Zarządu z dnia 8 lutego 2017 roku w punkcie 10 dokonano zapisu:
„Zarząd zapoznał się z informacją o wysokości wolnych środków pochodzących
z rozliczenia roku budżetowego 2016 oraz dokonał wstępnej propozycji podziału
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tych środków”. Zapytał, jaka jest wysokość tych środków i propozycja ich
podziału. Zapytał także, jakie podjęte zostały przez Zarząd decyzje dotyczące
realizacji przez PZD zadań inwestycyjnych poprawiających stan infrastruktury
drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2017 roku,
posiadając już ostateczną decyzję o odrzuceniu z konkursu Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej dwóch wniosków dotyczących
przebudowy ulic Górniczej - Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl. oraz Karola Miarki
w Pszowie. Radny p. Tadeusz Skatuła zapytał także, dlaczego Zarząd nie
uwzględnił w dotychczasowym budżecie Powiatu wydatków na kontynuację zadań
inwestycyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Gorzyce, skoro Wójt
tej Gminy deklaruje zabezpieczone w swoim budżecie środki finansowe
w wysokości 250.000,00 zł wystosowując do Starosty i PZD pięć pisemnych
próśb w okresie od października do lutego tego roku. Kolejne pytanie Radnego
brzmiało: jak Zarząd zamierza realizować przyjęty uchwałą poprzedniego
Zarządu, obowiązujący od 25 marca 2015 roku, Plan rozwoju sieci dróg
powiatowych w Powiecie Wodzisławskim na lata 2015 – 2018 w zakresie
realizacji inwestycji na drogach powiatowych, w szczególności tych, których stan
został przez ekspertów zewnętrznej firmy zakwalifikowany jako bardzo zły i zły.
Na przykład w Gminie Gorzyce – ul. Wyzwolenia w Rogowie została
zakwalifikowana jako droga o bardzo złym stanie technicznym i wykazana w tym
planie jako inwestycja do realizacji w latach 2016 – 2018. Radny p. Tadeusz
Skatuła dodał, że w kilku pismach Wójt Gminy Gorzyce i Rada Sołecka Rogów
zwracali się z prośbą do władz Powiatu o uwzględnienie w planie budżetowym
Powiatu na 2017 rok chociażby opracowania dokumentacji tej drogi, z uwagi na
fatalny jej stan i brak zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z niej
mieszkańców, a przede wszystkim dzieci. W odpowiedzi zaproponowano
przeprowadzenie wizji w terenie oraz nadzieję, iż w przypadku pozyskania
dodatkowych środków pieniężnych, np. pozostałości po przeprowadzonych
przetargach, zostaną przyjęte zadania do realizacji, których współfinansowanie
zadeklaruje Gmina Gorzyce, a takiej deklaracji, co do współfinansowania
dokumentacji Gmina nie złożyła. Przypomniał, że zarządcą tej i nie tylko tej drogi
jest Zarząd Powiatu, a na terenie Gminy Gorzyce zlokalizowanych jest najwięcej
dróg powiatowych, bo aż 47,7 km, z łącznej długości 205 km w dziewięciu
gminach.
Ad. 6 a)
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2016 rok,
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną do
ww. sprawozdania.
Radny p. Tadeusz Skatuła zabierając głos powiedział, że w punkcie
dotyczącym przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych, faktycznie
odniesiono się jedynie do wyników przeglądów obiektów mostowych, a w nich
właśnie został podany stan techniczny tych obiektów. Zapytał, jakie podjęte
zostaną działania w stosunku do pięciu obiektów mostowych, których stan
techniczny został oceniony jako niedostateczny, a w trzech przypadkach
przyznano im ocenę 2.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Tomasz Wójcik powiedział, że jeśli
chodzi o obiekty, które posiadają najniższą skalę oceny w tym zestawieniu, czyli
2 na ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu Śl., PZD jest w trakcie współpracy z SRK,
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która pozyskała środki na likwidację tego obiektu i prawdopodobnie jeszcze
w tym roku będzie on likwidowany przez spółkę. Jeżeli chodzi o most w ciągu
ulicy Powstańców Śląskich w Godowie, to jest złożony wniosek do Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa, gdzie PZD stara się o pozyskanie 50% dotacji na
przebudowę tego obiektu, ale informacja w tej sprawie będzie dopiero w maju
tego roku. Dyrektor PZD p. Tomasz Wójcik dodał, że Zarząd Powiatu ze swojej
strony zabezpieczył środki na wkład własny na przebudowę tego mostu. Jeśli
chodzi o obiekt w Bluszczowie i w Syryni przy ulicy Raciborskiej, PZD będzie
dążyć do przygotowania dokumentacji projektowych, tak jak w następnych latach
do pozostałych obiektów.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala na podstawie przedłożonego
sprawozdania, opinii Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz dyskusji
stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła sprawozdanie, a następnie
podziękował Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom Powiatowego Zarządu
Dróg za całoroczną pracę.
Ad. 6 b)
Sprawozdanie
z
działalności
Powiatowego
Zakładu
Zarządzania
Nieruchomościami za 2016 rok, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska wydała opinię pozytywną do
ww. sprawozdania.
Komisja Budżetu zapoznała się ze sprawozdaniem.
Radny p. Arkadiusz Skowron zapytał o nieruchomość gruntową, na której
usytuowany jest budynek dworca PKP w Rydułtowach, a która to część gruntu
należy do Skarbu Państwa i jest w zarządzie Powiatu. Dodał, że na tych gruntach
jest wielki nieporządek i nikt o nie dba. Zapytał, czy istnieje jakieś rozwiązanie
aby poprawić ten stan rzeczy.
Dyrektor
Powiatowego
Zakładu
Zarządzania
Nieruchomościami
p. Grzegorz Stankiewicz powiedział, że Skarb Państwa często nie dba o swoje
nieruchomości i to jest pewnie tego przykład. PZZN nie ma tego obiektu
w zarządzie, zatem trudno mu się odnieść do postawionego pytania. Większością
nieruchomości gruntowych zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala dodał, że gruntami Skarbu Państwa
nie zarządza Powiat, tylko jednoosobowo Starosta.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala na podstawie przedłożonego
sprawozdania, opinii Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz dyskusji
stwierdził, że Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła sprawozdanie, a następnie
podziękował Dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom Powiatowego Zakładu
Zarządzania Nieruchomościami za całoroczną pracę.
Ad. 7 a)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu, stanowiący załącznik nr 8 do
protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu. W głosowaniu imiennym udział wzięło 24 radnych. Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Uchwała Nr XXVII/338/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 7 b)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat
Wodzisławski projektu pn. „Moja firma – mój sukces” w partnerstwie
z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
stanowiący załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Powiatu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Powiat Wodzisławski projektu pn. „Moja firma – mój sukces” w partnerstwie
z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało
25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr XXVII/339/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Wodzisławski projektu pn.
„Moja firma – mój sukces” w partnerstwie z Cechem Rzemieślników
i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała
ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 7 c)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław
Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Udrożnienie
ruchu w południowej części subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 –
przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim” w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Udrożnienie
ruchu w południowej części subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 –
przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim” w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała Nr XXVII/340/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Miastu
Wodzisław
Śląski
z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Udrożnienie ruchu
w południowej części subregionu zachodniego Etap I zadanie 1 i 3 –
przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim” w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 7 d)
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017 –
2032, stanowiący załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska, przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata
2017 – 2032. W głosowaniu imiennym udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, 3 głosy wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr XXVII/341/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016
z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017 – 2032
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad. 7 e)
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik
nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska, przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało
23 radnych, 3 głosy wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała Nr XXVII/314/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016
z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami została podjęta.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 8
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski odpowiadając na pytania Radnego
p. Tadeusza Skatuły powiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
pełne ustalenie wyniku budżetu możliwe jest po sporządzeniu przez jednostkę
samorządu terytorialnego zbiorczych statystycznych sprawozdań. Zbiorczych –
ponieważ podstawą ich sporządzenia są jednostkowe sprawozdania sporządzane
przez jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy Powiatu Wodzisławskiego.
Z danych wynikających ze zbiorczych sprawozdań budżetowych, w szczególności
sprawozdania Rb-27S o dochodach i Rb-28S o wydatkach oraz Rb-NDS
o nadwyżce i deficycie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, można
stwierdzić, iż w roku budżetowym dochody zostały wykonane na poziomie
141.756.398,99 zł, co stanowi 99,23% planu zamykającego się kwotą
142.860.950,15 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na poziomie
138.744.370,35 zł, co stanowi 93,85% planu zamykającego się kwotą
147.870.443,15 zł. Skarbnik p. Mariusz Rakowski dodał, że biorąc pod uwagę
normę zawartą w art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych można
stwierdzić, iż wynik budżetu Powiatu, stanowiący różnicę pomiędzy
wypracowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami, zamyka się kwotą
2.982.028,64 zł – to jest nadwyżka budżetowa w rozumieniu art. 217 ust. 1.
Ustalenie ostatecznego salda budżetu, musi uwzględniać przepływy pieniężne
określane w ustawie o finansach publicznych jako przychody oraz dokonane
przez jednostkę samorządu rozchody. Przychody jakie zostały ujęte w budżecie
Powiatu Wodzisławskiego to kwota wykonania 10.925.364,94 zł, natomiast
dokonane rozchody, czyli przede wszystkim spłata zaciągniętych kredytów
i pożyczek, jak również pożyczka udzielona PP ZOZ, to 6.034.585,59 zł.
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Z zestawienia tych wielkości, czyli sumy dochodów i przychodów,
pomniejszonych o wydatki i rozchody, można stwierdzić, iż wolne środki
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, to kwota 7.872.807,99 zł. Wynika
to z danych zawartych w statystycznych sprawozdaniach sporządzonych na
podstawie ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie tejże ustawy. Powiedział, że ustawodawca nakazuje
również
jednostkom
samorządu
terytorialnego
wykazywanie
wyniku
operacyjnego budżetu. Wynik operacyjny budżetu to dochody bieżące
w porównaniu do wydatków bieżących. Dochody bieżące zostały wykonane na
poziomie 135.884.711,91 zł. Wydatki bieżące na poziomie 122.759.773,46 zł, co
oznacza, iż nadwyżka operacyjna wygenerowana przez budżet Powiatu za rok
budżetowy 2016 to 12.824.938,45 zł.
Wicestarosta Powiatu p. Grzegorz Kamiński odpowiadając na pytania
Radnego p. Tadeusza Skatuły powiedział, że Zarząd pracuje nad wolnymi
środkami. Do Zarządu zostały skierowane wnioski dysponentów środków
budżetowych i wstępnie została zaakceptowana część tych działań. To wynika
z tego, że Zarząd chce jak najszybciej uruchomić pewne procedury i przetargi, bo
teraz są najniższe i najbardziej korzystne ceny. Dodał, że w stosownym
momencie Zarząd wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą i przedstawi Radzie do
akceptacji te propozycje. Dodał, że w dniu 8 lutego br. Zarząd Powiatu podjął
decyzje proponując przeznaczenie środków pieniężnych na następujące zadania:
− 41.492 zł – na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Szkolno –
Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
− 43.000 zł – na remont boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem
terenu w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim,
− 474.561,00 zł – na remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach,
− 280.000,00 zł – na remont więźby dachowej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pszowie,
− 70.000,00 zł – na dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji
budynku szkoły, sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Rydułtowach,
− 130.000,00 zł – na przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – salka konferencyjna
wraz z wyposażeniem,
− 140.000,00 zł – na doposażenie sali konferencyjnej w Powiatowym
Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej w gniazda zasilające, montaż
dodatkowego rzutnika, wyposażenie gniazd zasilania elektrycznego
w gniazda sieci komputerowej, roboty malarskie, posadzkowe, montaż
klimatyzacji,
− 250.000,00 zł – na przebudowę chodnika przy ul. Sokolskiej w Radlinie,
− 15.000,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
budowy chodnika przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie,
− 295.000,00 zł – na przebudowę ul. Korfantego – Hallera – Rydułtowskiej
w Radlinie (od przejazdu kolejowego do DK 78),
− 500.000,00 zł – na przebudowę ul. Asnyka i Raciborskiej w Lubomi,
− 500.000,00 zł – na przebudowę ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim,
− 50.000,00 zł – na termoizolację dachu w budynku przy l. Chrobrego 110
w Wodzisławiu Śląskim,
− 20.000,00 zł – na wykonanie placu gospodarczego na odpady przy
ul. Armii Ludowej 1 w Wodzisławiu Śląskim,
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−

8.300,00 zł – na montaż zapasowego klimatyzatora oraz wymianę drzwi
w serwerowni w Wydziale Geodezji – ul. Mendego 3 w Wodzisławiu
Śląskim,
− 110.000,00 zł – na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum dla
Wydziału Geodezji wraz z regałami w budynku na os. XXX-lecia
w Wodzisławiu Śląskim,
− 300.000,00 zł – na termomodernizację budynku przy ul. 26 Marca 164
w Wodzisławiu Śląskim.
Suma daje łącznie kwotę 3.227.353 zł.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń odpowiadając na pytania Radnego
p. Tadeusza Skatuły powiedział, że mimo, iż wnioski Powiatu na tzw.
„schetynówki” zostały odrzucone, to oba te zadania będą realizowane i są
w trakcie przygotowań. Pierwsze zadanie to ul. Kokoszycka w Wodzisławiu
Śląskim – przetarg został ogłoszony, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 27 lutego br.
Zakres został minimalnie ograniczony – w pierwszym etapie miało być do ulicy
Mieszka, w tej chwili jest to od ulicy Radlińskiej do skrzyżowania z ulicą Leszka
z możliwością rozszerzenia czy wprowadzenia robót uzupełniających. Koszt
inwestycji to 4.300.000,00 zł. Kosztorys inwestorski jest przygotowany,
finansowanie 50 na 50 z Miastem Wodzisław Śląski, każda ze stron
zadeklarowała po 2.000,00 zł. Drugie zadanie to ul. Karola Miarki w Pszowie.
Wszystko jest przygotowane do ogłoszenia przetargu, jednakże dopiero na
wczorajszej sesji Rady Miasta w Pszowie, Rada zabezpieczyła finansowanie tego
zadania w kwocie 500.000,00 zł. Powiat wcześniej również zabezpieczył taką
kwotę, więc za kwotę 1.000.000,00 zł odcinek 560 metrów będzie w tym roku
realizowany. Dyrektor PZD złożył propozycję projektu uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej
5036S – ul. Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni (Etap II)” przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, na najbliższe
posiedzenie Zarządu. Członek Zarządu p. Leszek Bizoń dodał, że jeżeli chodzi
o pozostałe zadania, które są zabezpieczone w budżecie to: kontynuacja dwóch
tematów dokumentacyjnych z zeszłego roku, czyli opracowanie dokumentacji
przebudowy ulicy Rymera w Radlinie i opracowanie dokumentacji budowy
chodnika na ulicy 1 Maja w Gołkowicach. Są to zadania, które były zlecone
w ubiegłym roku, w tej chwili termin ich realizacji jest wyznaczony do końca
marca. Poza tym, droga powiatowa - ul. Piotrowicka w Skrbeńsku – sprawa jest
już po przetargu, we wtorek nastąpi podpisanie umowy. Wartość tego zadania to
1.497.000,00 zł. Każda ze stron – Powiat Wodzisławski i Gmina Godów
zabezpiecza po 750.000,00 zł. Następne zadanie to przebudowa mostu
drogowego w Godowie w ciągu ulicy Powstańców Śląskich. Wartość zadania –
808.000,00
zł.
Został
złożony
wniosek
do
Ministra
Infrastruktury
o zabezpieczenie środków z rezerwy subwencji ogólnej. Rozstrzygnięcie tego
konkursu nastąpi w okolicach końca kwietnia lub początku maja. Dopiero wtedy
będzie można określić termin realizacji tego zadania. Powyższe są zadaniami, na
które zabezpieczone jest finansowanie w budżecie. Pan Leszek Bizoń zwrócił
uwagę, że
w całym 2016 roku na zadania drogowe przeznaczonych było
8.800.000,00 zł, z czego 3.700.000,00 zł z Powiatu, 3.900.000,00 zł z gmin
i 1.100.000,00 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej. Na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczonych jest
5.700.000,00 zł, natomiast 3.650,000.00 zł ze strony gmin. Razem jest to prawie
9.400.000,00 zł. Dodał również, że jest jeszcze lista zadań ustalonych
i zadeklarowanych w większości przez uchwały poszczególnych rad gmin, na
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które jest zabezpieczone przez niech finansowanie. Gmina Lubomia, Gmina
Godów i Miasto Wodzisław Śląski dopiero podejmą takie uchwały. Wartość tych
wszystkich zadań to 1.585.000,00 zł. Powiat chce zabezpieczyć na te zadania
pieniądze z tzw. wolnych środków. Propozycja ich wysokości będzie
przedstawiona Radzie Powiatu przez Zarząd i jeśli Rada taką zgodę wyrazi, to
będzie można te zadania realizować i wówczas wartość tych dodatkowych,
uzgodnionych z gminami zadań będzie opiewać na kwotę 3.200.000,00 zł. Czyli
suma wszystkich zadań drogowych w tym roku, to kwota 12.600.000,00 zł.
Oprócz tego, Zarząd liczy na oszczędności po przetargowe, które pozwoliłyby
ewentualnie na realizację czy kontynuację innych, dodatkowych inwestycji.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń odniósł się także do pytania, dlaczego Zarząd
nie uwzględnił 250.000,00 zł na kontynuację zadań w Gminie Gorzyce, mimo
pięciu próśb jej Wójta. Otóż przy tworzeniu projektu budżetu, Zarząd zwrócił się
do gmin o przedstawienie swoich propozycji zadań, które według włodarzy tych
gmin wymagają pilnej interwencji. Takie oświadczenia i deklaracje Zarząd
otrzymał. Jeżeli chodzi o Gminę Gorzyce, to była deklaracja określająca trzy
inwestycje – trzy odcinki chodników po 50.000,00 zł i 100.000,00 zł na remont
ulicy Raciborskiej. Propozycja ta była nie do przyjęcia przez Zarząd – więcej
pracy dokumentacyjnej niż faktycznego efektu. Pan Leszek Bizoń dodał, że
przeprowadził kilka rozmów z Wójtem Gminy Gorzyce odnośnie zwiększenia tego
zakresu albo zmiany na jedno większe zadanie, które mogłoby w jakiś znaczący
sposób rozwiązać problem drogowy w danym rejonie. Pismo z Gminy Gorzyce
o trzech wspomnianych inwestycjach wpłynęło do Urzędu dopiero 10 grudnia
2016 roku. 30 grudnia 2016 roku wpłynęła informacja o wysokości
zabezpieczenia kwoty 250.000.00 zł na te trzy wspomniane zadania oraz
deklarację 100.000,00 zł na przebudowę ulicy Raciborskiej. Zakres, który był
proponowany jako pierwszy etap do realizacji, czyli odcinek od drogi krajowej do
przejazdu kolejowego w Bełsznicy to jest wartość wg kosztorysu inwestorskiego
prawie 2.000.000,00 zł, a Gmina deklaruje 100.000,00 zł. Po kolejnej rozmowie
z Wójtem Gminy Gorzyce, zmieniono ten zakres. W dniu 6 lutego br. do Urzędu
wpłynęło kolejne pismo, w którym wcześniej planowane 100.000,00 zł zostało
dołożone do chodników, czyli po 80.000,00 zł, 80.000,00 zł i 90.000,00 zł. Po
negocjacjach z Wójtem, Zarząd zgodził się na realizację tych zadań. Trudno
zatem było mówić o zabezpieczeniu czy też nie, środków w budżecie Powiatu,
skoro pismo o zabezpieczeniu środków przez Gminę Gorzyce wpłynęło dopiero
14 lutego br. W materiałach na najbliższy Zarząd jest projekt uchwały o przyjęciu
tej pomocy finansowej ze strony Gminy Gorzyce. Dodał, że przy najbliższej
propozycji podziału wolnych środków, te zadania zostaną uwzględnione, a na
sesji w miesiącu marcu lub kwietniu, propozycja uchwały w sprawie podziału
wolnych środków z uwzględnieniem zadań w Gminie Gorzyce zostanie Radzie
przedstawiona do akceptacji. Członek Zarządu p. Leszek Bizoń powiedział, że
jeżeli chodzi o temat realizacji planu rozwoju dróg powiatowych, to w tym planie
zadania konkretnie, tematycznie zostały określone tylko na rok 2015. Zadania na
lata 2016 i 2017 były ustalane z zachowaniem tego planu, jednakże bardzo
ważnym kryterium, niemalże podstawowym były deklaracje, decyzje czy wnioski
gmin dotyczące tego, które zadania czy tematy są najważniejsze, które
wymagają pilnej interwencji i te, na które gminy deklarują współfinansowanie.
Pod tym kątem zostały ustalone zadania w roku 2016 i 2017. Plan ten jest na
bieżąco uaktualniany i modyfikowany, natomiast w tym roku, po okresie
zimowym, w okolicach miesiąca kwietnia, zostanie przeprowadzony kolejny
przegląd dróg i weryfikacja zapisów tego planu oraz ustalenie zadań już
tematycznie na lata do 2019 roku. Pan Leszek Bizoń powiedział, że jeśli chodzi
o ulicę Wyzwolenia w Rogowie, to część tej ulicy od Wodzisławskiej na Czyżowice
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została wyremontowana już w poprzednich latach, natomiast pozostały odcinek
jest utrzymywany na bieżąco na wniosek sołtysa czy mieszkańców utrzymywana.
Radny p. Tadeusz Skatuła wspomniał o kilkukrotnych wnioskach Wójta Gminy
Gorzyce o przygotowanie dokumentacji i remont tej drogi. Taki wniosek był jeden
- w piśmie z 10 grudnia 2016 roku – propozycja wykonania dokumentacji na
ulicy Wyzwolenia. W tym roku, jeżeli chodzi o dokumentację, to będzie można
podejść do takich zadań, dopiero po analizie rzeczywistych potrzeb. W takim
stanie jak jest ta ulica, na terenie Powiatu jest jeszcze około sześciu innych dróg
i trzeba określić kolejność w jakiej będą one realizowane. Mówiąc o planie
rozwoju, chciałby podkreślić, że poza zadaniami i staraniami na drogach
powiatowych, Zarząd czyni starania nad poprawą nie tylko dróg powiatowych, ale
i stara się być na bieżąco ze wszystkimi gminami i realizacją przez nie swoich
zadań. Zasygnalizował także, że wszystko wskazuje na to, iż na 99%
ul. Młodzieżowa w Wodzisławiu Śląskim jest w planie remontów z przewidzianym
cyklem realizacji dwuletnim, czyli rozpoczęcie w tym roku, zakończenie w roku
przyszłym. Koszt tego zadania to prawie 26.000.000,00 zł. Ten plan do dwóch
tygodni powinien być zatwierdzony przez Zarząd Województwa. Zakres realizacji
w nim określony jest już uzgodniony z Zarządem, dlatego nie powinno być
żadnych niespodzianek i zmian. Członek Zarządu p. Leszek Bizoń dodał także, że
w marcu być może zostanie przygotowany i ogłoszony przetarg na realizację tego
zadania. Podobna sytuacja, tyle, że trochę mniej gwarancji, jako priorytet
w rozstrzygnięciu konkursu z RPO na ten rok przewidziany jest remont drogi 933.
Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi końcem kwietnia lub początkiem maja.
Początek ewentualnej realizacji to najwcześniej koniec roku i rok przyszły, po
wcześniejszym ogłoszeniu przetargu i podpisaniu umów.
Radny p. Tadeusz Skatuła powiedział, że z nie będzie polemizował w sprawie
korespondencji prowadzonej przez Wójta Gminy Gorzyce z Powiatem
Wodzisławskim, ponieważ jest on w posiadaniu pism z 5 października 2016 roku
i 27 października 2016 roku, gdzie jest napisane, że Wójt Gminy informuje, iż
w budżecie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczyć
środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł. Może akurat planowanie, gdzie
w październiku nie był jeszcze przyjęty budżet, Zarządowi Powiatu nie
wystarczało. Wójt Gminy na spotkaniach wiejskich pytał, że jak może wybrać
jedną inwestycję w Gminie, skoro słyszy z ust m.in. Pana Leszka Bizonia, że
dopiero jak będą jakieś wolne środki, czy jeśli zostaną pieniądze z przetargów, to
coś będzie można zrobić. Radny p. Tadeusz Skatuła powiedział, że Pan Leszek
Bizoń nie udzielił odpowiedzi na jego pytanie dotyczące planu rozwoju sieci dróg
powiatowych. Dodał, że w tym planie jest wykaz inwestycji planowanych do
realizacji, a w tabeli dotyczącej dróg o bardzo złym stanie technicznym widnieje
aż osiem dróg, 28 pozycji dróg zakwalifikowanych jako stan zły. W tym
zestawieniu jest m.in. ulica Wyzwolenia w Rogowie i dzisiaj nie usłyszał
odpowiedzi na to, czy przynajmniej będzie wykonany czy przygotowany projekt.
Bo odpowiedź jest taka – Gmina nie współuczestniczy we współfinansowaniu
projektu, w związku z czym projektu nie będzie się robiło. Jest to dla niego nie
satysfakcjonująca odpowiedź. Pan Leszek Bizoń zaprzeczał, że żadnej informacji
w tym temacie ze strony Gminy nie było, a 28 września 2016 roku sołtys Rogowa
p. Halina Zbroja przekazała pismo do PZD z prośbą o opracowanie dokumentacji
dla tej drogi, jednocześnie opisując jej fatalny stan techniczny. Radny p. Tadeusz
Skatuła powiedział, że informacje, którymi podczas swojej wypowiedzi się
posiłkował, pochodzą ze spotkań wiejskich, w których uczestniczył zarówno wójt,
jak i poszczególni sołtysi. Chciałby na nowo sporządzić plan rozwoju sieci dróg
powiatowych i dokonać głębokiej analizy ich stanu technicznego. Dodał, że zdaje
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sobie sprawę, że nie da się zrobić od razu wszystkiego, ale zwrócił się o to, aby
uwzględnić w pierwszej kolejności drogi i obiekty o bardzo złym stanie
technicznym.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń powiedział, że rozpatrując realizację tych
wniosków, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę te zadania, na które
gminy deklarują finansowanie i które można zrealizować przy ich udziale. Poza
tym jeśli sołtys czy mieszkańcy na zebraniach wiejskich mają żądania realizacji
jakiejś drogi, a wójt gminy nie deklaruje czy nie wnioskuje w tym temacie, to
Zarząd nie bierze tego pod uwagę, ponieważ to wójt jest partnerem do rozmowy
i jako gospodarz gminy najlepiej wie, które zadania są ważne i które trzeba w
pierwszej kolejności realizować. Skoro wójt uważa, że inne zadania jak np.
budowa chodnika są ważniejsze, to Zarząd nie będzie z nim polemizował i będzie
je realizował, skoro dokłada się do tych akurat zadań.
Radny p. Tadeusz Skatuła dodał, że przecież prawda jest taka, że za drogi
powiatowe odpowiada jej zarządca, czyli Zarząd Powiatu. Z powyższej
wypowiedzi wynika, że jeżeli gmina nie dołoży się do drogi powiatowej, to jej
stan techniczny może być kompletną ruiną i nie zostanie zrobione nic.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń dodał, że nie powiedział, że jeżeli gmina nie
dołoży się do inwestycji drogowej, a stan techniczny drogi jest bardzo zły, to nic
nie będzie z nią robione. Tak nie jest, ale w pierwszej kolejności realizowane są
te zadania, o które wnioskuje wójt danej gminy i do której gmina dokłada się
jako współfinansowanie danej inwestycji.
Ad. 9
Radny p. Dariusz Prus przedstawił wniosek dotyczący nadania właściwego
biegu postępowania, wniesionego w dniu w dniu 16.01.2017 r. do Rady Powiatu
projektu uchwały klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie przyjęcia
oświadczenia Rady Powiatu w związku z procedowanym w Sejmie RP projektem
zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska wraz z projektem uchwały w sprawie
przyjęcia oświadczenia w związku z projektem zmiany ustawy Prawo Ochrony
Środowiska wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu.
Dodał, że kiedy powstawały po przemianach w Polsce zręby samorządu, była
taka idea, aby jak najwięcej kompetencji trafiało w ręce samorządów. Jest to
kolejna procedowana ustawa, która ogranicza albo wręcz likwiduje w znacznej
części możliwości podejmowania decyzji przez samorządowców wybranych
w wyborach powszechnych. Procedowane są niestety kolejne ustawy i chciałby,
aby Rada Powiatu do tego tematu podeszła poważnie i na ręce Przewodniczącego
Rady składa projekt uchwały.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił uwagę, że w piśmie złożonym do
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska p. Mirosława
Andreczko, nie było ani projektu nowej uchwały ani też nie było zamysłem
tworzenie nowej uchwały przez grupę czterech podpisanych pod pismem
radnych. Intencją pisma było tylko to, że mając na uwadze tak wiele wątpliwości,
jakie powstały na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej, aby to Komisja
Infrastruktury i Ochrony Środowiska zajęła się tym tematem, stworzyła nowy
projekt tej uchwały, uwzględniający wątpliwości i uwagi Komisji Organizacyjnej,
a poza tym ta grupa radnych uznała, że Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska, a docelowo Radę Powiatu stać na to, aby wypracować swoje zdanie
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i swój pomysł na ten temat, a nie kopiować inne uchwały, jak chociażby tą, która
została podjęta przez Radę Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala zwracając się do Radnego
p. Dariusza Prusa powiedział, że projekt uchwały, który mu dostarczył był
rozpatrywany przez przewodniczących Komisji Organizacyjne i Komisji
Infrastruktury i Ochrony Środowiska w punkcie porządku obrad, który nosi
nazwę: „Rozpatrzenie spraw skierowanych przez Przewodniczącego Rady
Powiatu”. W jego ocenie, chciał najpierw wywołać dyskusję i sprawdzić, jaka
będzie opinia tych Komisji. Kilku radnych, zanim jeszcze porządek obrad sesji
został umieszczony, skierowało do niego pismo, że chcą aby Komisja
Infrastruktury i Ochrony Środowiska wypracowała swój projekt uchwały
w przedmiotowej sprawie. Tym bardziej, że – jak to zostało powiedziane na
posiedzeniu Komisji Organizacyjnej i w tej chwili – projekt uchwały złożony przez
Radnego p. Dariusza Prusa stanowi cyt. „kopiuj – wklej” projektu Rady Miasta
Wodzisławski Śląskiego. Dodał, że miał prawo przypuszczać, że członkowie
Komisji, którzy byli też obecni na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej i wnosili
uwagi do tego projektu, wypracują ten projekt uchwały, wtedy podda pod
głosowanie obydwa projekty w jednym punkcie. Dodał, że trudno sobie
wyobrazić żeby dziś procedować projekt Klubu Radnych PO, a za miesiąc projekt
w tej samej sprawie wypracowany przez Komisję Organizacyjną. Mając na
względzie sprawne organizowanie pracy Rady chodzi o to, aby Rada nie
zajmowała się dwoma projektami uchwał w tej samej sprawie. Stało się jednak
inaczej. Członkowie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska będący na
posiedzeniu Komisji zdecydowali inaczej. Nie byli przymuszeni statutem do
wydania opinii, ponieważ chcieli sprawę jeszcze przedyskutować. Zwracając się
do radnego p. Dariusza Prusa powiedział, że miał nadzieję, że on jako członek
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, wiedząc o zastrzeżeniach Komisji
Organizacyjnej, spowoduje, że Komisja wypracuje wspólny projekt Rady w tej
sprawie. Tak się nie stało. Wobec tego zwrócił się do Zarządu z prośbą o wydanie
opinii prawnej, ponieważ projekt uchwały staje się projektem, jeżeli zawiera
w sobie opinię radcy prawnego pod względem formalno – prawnym. Jeżeli
otrzyma do tego projektu opinię prawną, skieruje ją na te same Komisje,
z prośbą o wydanie opinii. Jednocześnie Zarząd po otrzymaniu opinii prawnej
będzie zobowiązany do wydania opinii do tego projektu. Przewodniczący Rady p.
Eugeniusz Wala powiedział, że aby Rada dalej tą sprawę procedowała, potrzebne
są trzy opinie – dwóch Komisji, które już się tym zajmowały oraz Zarządu
Powiatu. Zwracając się do radnego p. Dariusza Prusa powiedział, że teraz
skomplikował sytuację, ponieważ złożył drugi projekt. Dodał, że nie kwestionuje
wiedzy radcy prawnego Witolda Walkowskiego, którego podpis widnieje na
wspomnianym projekcie uchwały, ale teraz ma dwa projekty, które się od siebie
różnią. Wobec tego, ten nowy projekt również skieruje do Komisji
Organizacyjnej, do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz do Zarządu.
Czas pokaże co zrobią Komisje i jaka będzie decyzja Wysokiej Rady. Jeżeli radni,
którzy podpisali chęć wypracowania przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska projektu uchwały skorzystają z inicjatywy uchwałodawczej i złożą
trzeci projekt uchwały w tej samej sprawie, to również przejdzie taka samą
drogę. Dodał, że dlatego, chcąc sprawnie prowadzić obrady, nie skierował tego
pierwszego projektu pod obrady Rady.
Radny p. Dariusz Prus ad vocem powiedział, że w swoim piśmie zawarł
informację, że projekt powinien być procedowany przez Zarząd. Zapytał, kiedy
Zarząd otrzymał od Przewodniczącego Rady to pismo, ponieważ pismo Klubu
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wpłynęło 16 stycznia 2017 roku, więc było bardzo dużo czasu na opinię Zarządu.
Podkreślił raz jeszcze, że ten punkt powinien znaleźć się wcześniej, przed
wnioskami i wtedy Komisja by opiniowała pozytywnie bądź negatywnie projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala powiedział, że wniosek do Zarządu
podpisał dzisiaj przed sesją, a omawiał go wczoraj. Zarząd otrzymał go przed
sesją zatem nie mógł się zajmować tym projektem uchwały wcześniej, skoro go
nie dostał. Zwracając się do Radnego p. Dariusza Prusa powiedział, że Pan Radny
doskonale zdaje sobie sprawę, że takie postępowanie zapowiedział na
posiedzeniu Komisji Organizacyjnej, na którym był on gościem i tak to jest
realizowane. Zarząd się tym zajmie na swoim najbliższym posiedzeniu i skieruje
do radcy prawnego celem wydania opinii ten pierwszy projekt.
Radny p. Arkadiusz Skowron zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o skierowanie zapytania do odpowiedniego ministerstwa w sprawie przyszłości
KWK „Rydułtowy” w sytuacji, kiedy została w ubiegłym roku połączona z innymi
kopalniami, w kontekście wygaszania czy też likwidacji tejże kopalni.
Radny p. Arkadiusz Skowron wydał również oświadczenie, które skierował do
członków Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, że prawdopodobnie z Powiatu
Wodzisławskiego „uciekło” kilkadziesiąt milionów złotych. Chodzi o rewitalizację
linii kolejowej 140, łączącej Rybnik i Racibórz przez Rydułtowy. Jest to projekt,
który był na drugim miejscu na liście rezerwowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego, a który dotyczył rewitalizacji tego
połączenia. Niestety PKP PLK, czyli spółka Skarbu Państwa złożyła wniosek o nie
realizowanie tej rewitalizacji, tylko o zwiększenie zadania dotyczącego linii
kolejowej Skoczów – Goleszów – Wisła - Głębce. Zmieniono całkowicie to zadanie
i dodano odcinek Goleszów - Cieszyn, który nigdy nie był w żadnym dokumencie
programującym. Pojawił się po raz pierwszy. Finansowanie tego zadania zostało
zwiększone z 230.000.000,00 zł do 290.000.000,00 zł, zamiast pieniądze te
miały przejść na następny w kolejce projekt, czyli ten łączący Rybnik
z Raciborzem. Niestety te środki poszły na linię, którą nie obsługują Koleje
Śląskie, a odcinek między Rybnikiem a Raciborzem obsługuje 12 par połączeń,
czyli 24 pociągi dziennie. Dodał, że to wiązało by się z tym, że Kopalnia
„Rydułtowy” chyba będzie całkowicie zamknięta, bo po co w takim razie linia
kolejowa.
Wiceprzewodniczący Rady p. Ryszard Zalewski zwracając się do Radnego
p. Arkadiusza Skowrona powiedział, że sprawa, o której poinformował w swoim
oświadczeniu jest dla niego nowa. Powiedział, że żałuje, że nie została ona
poruszona na ostatnim posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu. Poprosił,
aby Radny p. Arkadiusz Skowron wystosował to oświadczenie w formie pisemnej
albo na podstawie protokołu z sesji, Klub PiS się z tym zapozna i ewentualnie
wypracuje swoje stanowisko.
Radny p. Arkadiusz Skowron powiedział, że na ten temat mówił na Komisji
Strategii i Rozwoju Powiatu w miesiącu styczniu br. Dodał, że trzeba pilnować
interesów Powiatu Wodzisławskiego.
Ad. 10
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych
i Zarządzania Kryzysowego p. Gabriela Bała przedstawiła informację na
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temat działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w związku
z zagrożeniem ptasią grypą, która przedstawia się następująco:
1. 17 styczeń 2017 r. – posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami
o zagrożeniu ptasią grypą (ognisko ptasiej grypy na terenie województwa
opolskiego). Podjęte ustalenia:
1) PIW przygotował wykaz kurników na terenie powiatu wodzisławskiego,
2) KP Policji – Wydział Prewencji – na podstawie wykazu sporządzone
zostały mapy z zaznaczonymi 3 km obszarami zapowietrzonymi,
3) w związku z obowiązkiem powiadamiania mieszkańców, Starostwo
sporządzi tablice do oznaczenia terenu zapowietrzonego i zagrożonego do
umieszczenia w obrębie dróg powiatowych,
4) zamocowaniem tablic zajmie się Powiatowy Zarząd Dróg,
5) podjęta została decyzja o zakupie elementów składowych na maty
dezynfekcyjne – 6 sztuk (mata ma wymiary 700 cm x 300 cm), części
składowe mat zostaną złożone w powiatowym magazynie ZK, dodatkowo
PZD
zabezpieczy
oznakowanie
dróg
powiatowych
znakami
o graniczeniu prędkości w obrębie mat: 30 km i 5 km, te znaki również
zostaną złożone w magazynie,
6) Powiatowy Lekarz Weterynarii został zobowiązany do zawarcia umów/
porozumień z firmami zajmującymi się dezynfekcją w celu zabezpieczenia
realizacji takich usług, w przypadku wystąpienia ogniska choroby, na
obszarze powiatu.
2. 08 luty 2017 r. – posiedzenie PZZK z udziałem przedstawicieli gmin Godów
i Gorzyce w związku z potwierdzonym ogniskiem ptasiej grypy w Orlowej
(Czechy):
1) Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił aktualną sytuację: w związku
z potwierdzonym ogniskiem ptasiej grypy w Orlowej (Czechy) wyznacza
się teren, o promieniu 3 km od ogniska, jako teren zapowietrzony, który
nie obejmuje Polski oraz teren o promieniu 10 km od ogniska, jako teren
zagrożony. W wyznaczonym terenie znajdują się dwie gminy: wszystkie
miejscowości gminy Godów oraz część gminy Gorzyce. W terenie
zagrożonym nie wybija się ptaków. W obszarze zagrożonym
przeprowadzona została perlustracja (spisanie ptaków we wszystkich
gospodarstwach). Perlustracja prowadzona była od 8 lutego od godziny
11.00 do piątku 10 lutego włącznie. Do czasu wydania rozporządzenia,
samorządy nie podejmują żadnych działań. Ustalono podczas spotkania,
że w przypadku pytań o aktualne zagrożenie ptasią grypą, wszystkich
zainteresowanych odsyłać będziemy do Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Katowicach.
2) PZD, p. Michał Stabla – na podstawie propozycji złożonych przez PIW do
rozporządzenia,
wyznaczone
zostały
miejsca
ustawienia
tablic
informujących o zagrożeniu ptasią grypą na drogach powiatowych,
3) o prowadzonej perlustracji gospodarstw poinformowany został również
dyżurny w KP Policji,
4) obecni podczas posiedzenia przedstawiciele Gmin Godów i Gorzyce,
zobowiązali się do przeprowadzenia analizy swojego terenu pod kątem
oznakowania.
3. W dniu 10 lutego wydane zostało rozporządzenie przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii; w tym dniu oznakowano drogi powiatowe w miejscach
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wynikających ze strefy zagrożonej i wstępnie ustalonych podczas posiedzenia
PZZK; w dniu 13 lutego oznakowana została droga krajowa nr DK 78,
oznakowanie wykonały nasze służby na podstawie zgody przekazanej przez
GDDKiA Rejon w Zabrzu.
4. W dniu 17 lutego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,
z polecenia I Wicewojewody Śląskiego, odbyła się narada koordynacyjna
dotycząca działań związanych z zagrożeniem ze strony wysoce zjadliwej
grypy ptaków H5N8. Podczas narady przypomniano, że należy bezwzględnie
przestrzegać zasad bioasekuracji: przetrzymywać drób w pomieszczeniach
zamkniętych bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym
wybiegu; zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt; nie karmić
drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, nie poić
drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do
których dostęp mają dzikie ptaki; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie
ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce
wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach
z budynków, których trzymany jest drób.
By społeczeństwo współpracowało przy zwalczaniu ognisk ptasiej grypy,
rusza szeroko zakrojona akcja informacyjna, którą koordynować będą
powiatowe centra zarządzania kryzysowego, bowiem trzeba dotrzeć do
każdego
rolnika,
który
w
swym
gospodarstwie
hoduje
drób,
a szczególnie do tych osób, które mają niewielkie stadka drobiu, hodowane
na własny użytek, by uświadomić konieczność separacji drobiu hodowlanego
od zarażonych dzikich ptaków, które są źródłem zakażenia.
Wypełniając zalecenia wynikające z narady koordynacyjnej, w dniu 22 lutego
w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli gmin powiatu
wodzisławskiego, w celu dotarcia do każdego rolnika i hodowcy drobiu
i przekazania do publicznej wiadomości obowiązku prowadzenia prewencji do
czasu odwołania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091). W tym celu należy
wykorzystać kościoły, zebrania wiejskie itp.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Janusz Wyleżych przedstawił
informację na temat hałdy „Szarlota” w Rydułtowach. Powiedział, że 29 listopada
2005 roku Starosta Wodzisławski wydał decyzję i nałożył na Kompanię Węglową
S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” obowiązek ograniczenia oddziaływania na
środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego
zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy – Anna” przy szybie „Leon II”
w Rydułtowach. „Poszło w świat”, że decyzja powyższa spowodowała to, że hałda
w Rydułtowach będzie rozbierana, co wiąże się m.in. z przejazdami samochodów
ciężarowych i pyleniem. Powiedział, że nie ma ani słowa w tej decyzji o rozbiórce
hałdy i chce zdementować informacje przekazywane przez dziennikarzy. W tej
decyzji są cztery punkty, które Starosta nakreślił Kompanii Węglowej,
mianowicie:
1. wybranie materiału aktywnie termicznego (ognisk pożarowych), z miejsc
położonych w części południowo – zachodniej i południowej byłego stożka
nr 3 i jego schłodzenie, przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu (koparka,
spycharka). Należy rozkopać miejsca aktywne termicznie i pozostawić na
okres kilku dni do wystudzenia, w latach 2005 – 2007,
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2. wykonanie ekranu izolacyjnego z materiału internentnego, frakcja
kamienista 120 mm – 200 mm, oddzielającego stare stożki od nowo
formowanych półek. Utworzona z frakcji kamienistej fosa o szerokości
w koronie do 10 m posiadać będzie pustki międzyziarnowe ułatwiające
przepływ powietrza przez złoże i samoczynne schładzanie powierzchni tak
przykrytego zapożarowania zbocza zwałowiska w latach 2006 – 2014,
3. przeprowadzenie prac ziemnych ograniczających rozprzestrzenianie się
ognisk pożarowych. Zabezpieczenie przed zapożarowaniem starej skarpy
nastąpi poprzez odbudowę południowo – zachodniej części zwałowiska
materiałem skalnym z bieżącej produkcji oraz formowanie i zagęszczanie
skarp, odwodnienie terenu i odpowiednie pochylenie formowanych półek
technologicznych. Materiał układany będzie warstwami do 1 m miąższości
i zagęszczany do wartości powyżej 0,9, pozwalając tym samym na dostęp
odpowiedniego ciężkiego sprzętu – koparki, samochody, wywrotki, itd. do
miejsc, gdzie występują problemy związane z zapożarowaniem zwałowiska
w latach 2006 – 2014,
4. rekultywację biologiczną poprzez hydroobsiew terenu po usuniętych
ogniskach zapożarowania zwałowiska w latach 2008 – 2014.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Janusz Wyleżych powiedział,
że zatem z zapisów powyższej decyzji nie wynika fakt nakazania przez Starostę
rozbiórki hałdy. Starosta wyznaczył termin przywrócenia środowiska do stanu
właściwego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Kompania Węglowa nie dotrzymała
tego terminu i zwróciła się do Starosty o jego przedłużenie jeszcze o następne
10 lat. Starosta w dniu 23 grudnia 2014 roku zmienił decyzję z 2005 roku
i wyznaczył nowy termin przywrócenia środowiska do stanu właściwego na
31 grudnia 2024, nie określając, że ktoś ma ta hałdę wybierać. W międzyczasie
toczyła się taka sprawa jak wydanie opinii do projektu i koncepcji
zagospodarowania tej hałdy – „Koncepcja ukształtowania i zagospodarowania
terenu stożka Szarlota”, która zostanie ujęta w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rydułtowy. Dodał, że 25 listopada
2016 roku była jeszcze zmiana, a dotyczyła ona tego, iż decyzja nie odnosi się
już do Kompani Węglowej S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” w Rydułtowach, tylko
do Polskiej Grupy Górniczej, po zaistniałych zmianach nazwy. Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska p. Janusz Wyleżych powiedział, że mówienie dzisiaj, że ta
decyzja spowodowała to, ze hałda będzie wybierana, jest nieprawdą. Decyzję na
wydobywanie odpadów wydał 31 października 2016 roku Marszałek
Województwa, w której określa co i jak należy zrobić, aby ewentualnie poddać tą
hałdę rozbiórce. Rada Miasta Rydułtowy w 2012 roku przyjmując plan
zagospodarowania przestrzennego pozwoliła w nim Kopalni, aby na hałdzie były
tymczasowe obiekty budowlane i instalacje funkcjonalnie związane z budową
budowli ziemnej i innymi robotami budowlanymi wykonanymi w związku z jej
kształtowaniem, jak: instalacje do odzysku odpadów wydobywczych,
powstających na terenie 1P i odpadów wytwarzanych w trakcie tych robót, w tym
w ilości wymagającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów, obiekty zaplecza
socjalnego, sanitarnego, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, drogi
wewnętrzne, place składowe i postojowe oraz obiekty wewnątrzzakładowego
transportu kolejowego. Marszałek wydał decyzję w oparciu o zapisy w tym
planie. W styczniu 2017 roku Rada Miasta Rydułtowy zmieniła zapisy w planie
zagospodarowania przestrzennego poprzez określenie maksymalnej wysokości
nasypania nad poziomem morza na 460 metrów, podniesione to zostało o 100
metrów w stosunku do stanu poprzedniego. Dodał, że Rada ma do tego prawo,
ale niech też nie mówi, że o niczym nie wie, a winnym wydania decyzji
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nakazującej rozbiórkę hałdy jest Starosta. Rozbierać hałdę będzie firma, która
wygrała przetarg w oparciu o koncepcję, którą opracowała Kopalnia, a teraz PGG,
na podstawie decyzji o wydobywaniu odpadów, którą wydał Marszałek
Województwa.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z:
− decyzją o umorzeniu postępowania nadzorczego Wojewody dotyczącą
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIV/311/2016 z dnia
24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu dla jednostki
budżetowej
pod
nazwą
„Powiatowy
Zakład
Zarządzania
Nieruchomościami”,
− pismem dotyczącym Dni Skupienia dla samorządowców,
− pismem oraz uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie dotyczącym poprawy
jakości powietrza,
− pismem dotyczącym umowy najmu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,
− pismem Dyrektora PP ZOZ dotyczącym funkcjonowania poradni
specjalistycznych,
− informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło
Prezydium Rady Powiatu oraz delegowani radni w czasie od ostatniej sesji,
która stanowi załącznik nr 23 do protokołu,
− harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu marcu.
Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że
w dniach od 1 do 8 kwietnia br. będzie przebywał na urlopie i zastępował go
będzie Wiceprzewodniczący Rady p. Ryszard Zalewski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował także, że
następną sesję zwoła w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 14.00 w Powiatowym
Centrum Konferencyjnym.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
o godz. 16.50.

Protokołowała:
Agnieszka Konior
Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Eugeniusz Wala
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