WRZ.0002.8.2018
Protokół nr XLIII/18
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 11 października 2018 roku
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 11 października 2018
roku o godz. 13:30. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum
Konferencyjnego, przy ulicy Pszowskiej 92a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 27
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przywitał wszystkich
zaproszonych gości oraz obecnych na sesji pracowników Starostwa, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz media. Lista obecności gości stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
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”.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLI i XLII sesji Rady Powiatu.
4. Rozpatrzenie skarg na:
a) działalność Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo –
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
b) bezczynność Starosty Wodzisławskiego.
5. Wręczenie odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”
pracownikom Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
6. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku
szkolnym 2017/2018.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za
I półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
9. Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
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12.
13.
14.
15.

b) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2018-2019,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego,
d) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
e) uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego,
f) nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Syryni,
g) 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,
h) 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,
i) 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,
j) powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta
Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
k) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
l) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032,
m) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Arkadiusza Skowrona.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Informacje bieżące.
Zamknięcie obrad XLIII sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zaproponował
wprowadzenie do porządku obrad punktu 11 n) dotyczącego udzielenia dotacji
celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
przeprowadzenia głosowania imiennego dotyczącego wprowadzenia do porządku
obrad pkt 11 n) dotyczącego udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za
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przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLI i XLII sesji Rady Powiatu.
4. Rozpatrzenie skarg na:
a) działalność Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo –
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
b) bezczynność Starosty Wodzisławskiego.
5. Wręczenie odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”
pracownikom Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
6. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku
szkolnym 2017/2018.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za
I półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
9. Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2018-2019,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego,
d) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
e) uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego,
f) nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Syryni,
g) 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,
h) 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,
i) 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,
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j) powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta
Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
k) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami,
l) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032,
m) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Arkadiusza Skowrona,
n) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim.
12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Informacje bieżące.
15.Zamknięcie obrad XLIII sesji.
Wobec braku uwag oraz wniosków do porządku obrad Przewodniczący Rady
Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do jego realizacji.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował,
iż protokoły z obrad XLI i XLII sesji Rady Powiatu zostały przygotowane
i wyłożone w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
przeprowadzenia głosowania imiennego nad przyjęciem protokołu obrad XLI
sesji. W głosowaniu imiennym udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało
23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Następnie Przewodniczący
Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do przeprowadzenia głosowania
imiennego nad przyjęciem protokołu obrad XLII sesji. W głosowaniu imiennym
udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Protokoły Nr XLI/18 z obrad XLI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu
30 sierpnia 2018 roku oraz Nr XLII/18 z obrad XLII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego w dniu 6 września 2018 roku, zostały przyjęte.
Ad. 4
a) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
Skarżący p. M. S. powiedział, że w czasie od ostatniej sesji komunikacja oraz
współpraca w szkole znacznie się poprawiły, a wszelka pomoc udzielana jest
konkretnie i rzeczowo.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów
przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/495/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim została
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty
Wodzisławskiego, stanowiący załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
Skarżący p. A. K. powiedział, że pomimo, szacunku jakim darzy Starostę, to on
odpowiada za bezczynność swoich urzędników. Dodał, że nie dostał protokołu
z posiedzenia Komisji, w którym brał udział oraz nie zna treści projektu uchwały,
wobec czego nie jest w stanie się do nich odnieść. Powiedział, że podtrzymuje
swoje stanowisko, a w błahej z pozoru sprawie, naruszono jego prawo
zagwarantowane przez Konstytucję, czyli prawo do zrzeszania się. Pewna osoba
w sposób autorytarny mu tego zabroniła i nie pozwoliła na wprowadzenie trybu
dwuinstancyjnego.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Starosty Wodzisławskiego. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, bez głosów
przeciwnych, 5 głosach wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/496/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wodzisławskiego została
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 5
W tym miejscu nastąpiło wręczenie odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony
zdrowia” pracownikom Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Odznaczeni zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Stefan Cichy,
Pani Jolanta Kukuczka – Sułkowska,
Pani Aurelia Kupczyk,
Pani Helena Orłowska,
Pani Krystyna Piontek,
Pani Bernadeta Szewczyk,
Pan Krzysztof Wieczorek.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że odznaka
honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” jest szczególnym wyróżnieniem
i może być nadawana osobom fizycznym oraz cudzoziemcom w uznaniu ich
osiągnięć w zakresie:
1. Wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych.
2. Ochrony zdrowia ludności.
3. Poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych.
4. Profilaktyki promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
5. Kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia.
6. Wybitnych osiągnieć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia.
7. Wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia.
8. Rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych
i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością.
9. Rozwoju farmacji szpitalnej.
Starosta p. Ireneusz Serwotka podziękował odznaczonym za wieloletnią
służbę i pracę, którą wkładają na rzecz powiatowych szpitali. Podziękował także
Dyrektor PPZOZ za podjętą inicjatywę i wystąpienie o nadanie odznaczeń.
Ad. 6
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła informację dotyczącą zadań
oświatowych realizowanych przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym
2017/2018, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ponadto podziękowała
Radzie Powiatu Wodzisławskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu
p. Eugeniuszem Wala za przychylność i pomoc w kształtowaniu wizerunku szkół
ponadgimnazjalnych
i
ponadpodstawowych
oraz
wszystkich
placówek
oświatowych, a także Komisji Oświaty na czele z Przewodniczącym Komisji
p. Grzegorzem Kamińskim za diagnozowanie sytuacji i opracowanie działań
oświatowych. Podziękowała również Zarządowi Powiatu za mądre i trafne
decyzje, które przyczyniły się do szybkiego rozwoju placówek oświatowych,
pracownikom, nauczycielom i dyrektorom wszystkich placówek za wysoką jakość
nauczania, jak również pracownikom i naczelnikom Wydziału Oświaty, Wydziału
Komunikacji i Transportu, Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych, Wydziału Zdrowia, Dyrekcji Szpitala, Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu, Wydziału Ochrony Środowiska, Biurze Prawnemu, Wydziału Finansowo –
Budżetowego na czele ze Skarbnikiem, Powiatowemu Zakładowi Zarządzania
Nieruchomościami,
przedsiębiorcom,
związkom
zawodowym
i wszystkim
pracownikom kuratorium oświaty oraz wszystkim pozostałym jednostkom
wspomagającym oświatę. Specjalne podziękowania skierowała również w stronę
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyny Zöllner – Solowskiej za bliską
współpracę, sumienność, zaangażowanie i umiejętne koordynowanie pracy
Wydziału oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że
informacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner – Solowska przedstawiła
prezentację multimedialną, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ponadto
podziękowała wszystkim, którzy wspierają powiatową oświatę.
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Starosta p. Ireneusz Serwotka podziękował wszystkim pracownikom
oświatowym za wysiłek, który dzisiaj daje powody do dumy, rodzicom
i wspomagającym firmom, Wicestaroście p. Danucie Maćkowskiej, której
resortowym zadaniem jest oświata, Naczelnikowi Wydziału Oświaty p. Katarzynie
Zöllner – Solowskiej oraz pracownikom wydziału. Podziękował, także dyrektorom
publicznych i niepublicznych placówek oraz wizytatorowi delegatury w Rybniku za
merytoryczna opiekę.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim p. Maria
Lach powiedziała, że przedstawiony przez Naczelnika raport o pracy szkół
i placówek potwierdza wysoki poziom kształcenia w szkołach powiatowych. Ich
prawidłowy rozwój jest możliwy dzięki konsekwentnemu realizowaniu przez
władze Powiatu dobrze planowanej i perspektywistycznej polityki oświatowej.
Optymalne warunki nauki i pracy, które stwarza organ prowadzący umożliwiają
rozwój szkół na miarę potrzeb XXI wieku. Obecnie naucza się nie tylko
w obiektach o wysokiej estetyce, ale przede wszystkim w nowocześnie
wyposażonych pracowniach. Dodała, że dyrektorzy, mając pełną świadomość
przychylności władz Powiatu, pragną wyrazić serdeczne podziękowania za
stwarzanie szkołom jak najlepszych warunków kształcenia młodego pokolenia,
aby ci mogli kontynuować naukę na wyższych studiach, ale również do
aktywności nie tylko na lokalnym rynku pracy. Dyrektorzy jednomyślnie uważają,
że dzięki wspólnemu działaniu umożliwili doskonałą współpracę z pracodawcami.
Sprawiono, że do szkół wkroczył biznes, w pozytywnym tego słowa znaczeniu,
a uczniowie wkroczyli do przestrzeni firm i zakładów pracy. W imieniu dyrektorów
złożyła podziękowania Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego, w szczególności
Staroście Wodzisławskiemu p. Ireneuszowi Serwotce oraz Wicestaroście
p. Danucie Maćkowskiej za ogromny wysiłek w kreowaniu dobrze rozumianej
polityki oświatowej, za zrozumienie potrzeb związanych z kształceniem młodych
ludzi i za podejmowanie decyzji, które zaprocentują w przyszłości. Podziękowała
także, za skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków, które pozwoliły na
poprawę bazy dydaktycznej i sportowej szkół oraz za docenianie aktywnych
postaw, sukcesów uczniów, nauczycieli, innowacyjnych działań, a także
skuteczne włączenie się w proces promocji szkół Powiatu Wodzisławskiego.
Podziękowała również Radzie Powiatu Wodzisławskiego za zrozumienie znaczenia
rozwoju w Powiecie, za podejmowanie uchwał, ułatwiających funkcjonowanie
szkół, zwłaszcza w dobie reformy oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za
zainteresowanie sprawami szkół i placówek. Wszyscy dyrektorzy wyrażają
wdzięczność za udzielane wsparcie i pomoc w realizacji zadań oświatowych, za
zaangażowanie, pomoc w realizacji planów i przedsięwzięć, wspólne przeżywanie
sukcesów i wspieranie pozwalające pokonywać codzienne trudności i wyzwania
wszystkim wydziałom współpracującym, w sposób szczególny Wydziałowi
Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, PZZN oraz wszystkim
pracownikom Wydziału Oświaty.
W tym miejscu na ręce Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady i członków
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Naczelnik Wydziału Oświaty zostały
przekazane grafiki przedstawiające budynek Starostwa Powiatowego, wykonane
przez uczniów liceum plastycznego.
Prezes
Oddziału
Zarządu
Związku
Nauczycielstwa
Polskiego
w Wodzisławiu Śląskim p. Maria Tkocz podziękowała Przewodniczącemu
Rady Powiatu p. Eugeniuszowi Wali za każdorazowe zaproszenie związków
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zawodowych na sesje w trakcie jego kadencji. W imieniu swoim i wszystkich
członków Związku Nauczycielstwa Polskiego podziękowała także włodarzom za
rozumienie istoty edukacji. W 100 – lecie odzyskania niepodległości Polski
wszyscy powinni pamiętać o tym, że wywalczano ją nie tylko na polach bitew, ale
również w codziennej pracy. Polscy nauczyciele i pracownicy oświaty zawsze
pamiętali o tym, żeby nauczać polskie dzieci języka ojczystego i polskiej historii.
Związek Nauczycielstwa Polskiego istnieje dłużej niż niepodległa Polska
ponieważ, aż od 1905 roku. Wtedy polscy nauczyciele i polscy pracownicy
oświaty zjednoczyli się, aby wspólnie działać na rzecz edukacji polskiego
społeczeństwa. Warto, więc pamiętać o Dniu Edukacji Narodowej. Dodała, że
zauważyła, że wiele realizowanych projektów odbywa się we współpracy z Unią
Europejską. Należy pamiętać ze jesteśmy nie tylko Polakami ale również
Europejczykami. Ponadto podziękowała za współpracę Zarządowi Powiatu
i Radzie Powiatu Wodzisławskiego.
Przewodniczący
NSZZ
„Solidarność”
Pracowników
Oświaty
w Wodzisławiu Śląskim p. Arkadiusz Gajda powiedział, że w zadawalającą
stronę zmierza oświata na każdym jej etapie. Dodał, że placówki powiatowe są
bardzo dobrze przygotowane do przyszłego roku szkolnego, który będzie stanowił
wyzwanie ze względu na podwójny rocznik. Z punktu widzenia nauczyciela, może
powiedzieć, że przyszłość RP zależy od wychowania młodzieży. Wyraził
podziękowania, w szczególności Wicestaroście p. Danucie Maćkowskiej i Radnej
p. Lucynie Stiel.
Mariola Juraszek delegatura Rybnik powiedziała, że przyjemnością jest
spotykać się z ludźmi, dla których oświata, edukacja oraz młody człowiek
stanowią wielką wartość. Złożyła wyrazy uznania dla wszystkich, którzy
przyczyniają się do rozwoju przyszłości młodego pokolenia. Podziękowała za
współpracę i zgodność w celu jakim jest młody człowiek, który w przyszłości
będzie korzystał z zasobów, uzyskanych w szkole. Bowiem wszelkie działania
podejmowane przez szkołę zdecydowanie przekładają się na dalsze wyniki.
Uczniowie bez względu na to do jakiego typu szkoły uczęszczają, osiągają
sukcesy w różnych dziedzinach, a to świadczy o wysokim poziomie kształcenia.
Wyraziła nadzieję na dalszą współpracę.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala w związku ze zbliżającym
się świętem Edukacji Narodowej serdecznie pogratulował całemu gronu
związanemu z oświatą tj. pracownikom technicznym, nauczycielom, dyrektorom,
wizytatorom, Wydziałowi Oświaty oraz Wicestaroście p. Danucie Maćkowskiej.
W tym momencie o głos poprosił Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
p. Mieczysław Kieca.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysław Kieca zacytował
fragment książki „Kubuś Puchatek”: „Jaki jest dziś dzień?” – zapytał Kubuś
Puchatek, „Dziś” – odpowiedział Prosiaczek, po czym Kubuś się zastanowił
i odpowiedział „Tak, to naprawdę bardzo ważny dzień”. Po czym podziękował
Radzie, Staroście Wodzisławskiemu i Zarządowi Powiatu za współpracę z Miastem
Wodzisław Śląski w mijającej kadencji samorządu, także w imieniu
Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Jana Grabowieckiego i Radnych Rady
Miejskiej. Za współpracę i otwartość na często trudny dialog i przezwyciężanie
wielu problemów. Odnosząc się do zacytowanego fragmentu książki powiedział,
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że to co się wydarzyło, przeszło już do historii, którą różnie można oceniać,
podkreślać pewne wydarzenia, które cieszą, ale i takie które smucą, lecz one już
minęły i były „naszym udziałem”. Każdy z obecnych zapewne snuje plany na
przyszłość, ma swoje marzenia, również te związane z wyborami
samorządowymi, ale stanowią one tylko przyszłość. Nie można przewidzieć tego
co będzie jutro, nie jest to od nikogo zależne. Ważny jest dzień dzisiejszy i każdy
powinien pamiętać, że on to dzień w którym poszukujemy dialogu i otwarcia na
inne osoby, nawet mimo różnic. Podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu
p. Eugeniuszowi Wala za 12 lat współpracy i wielogodzinne rozmowy. Dodał, że
samorząd powiatowy i mieszkańcy tracą osobę z bardzo dużym doświadczeniem
samorządowym. Osobę, która była rzecznikiem osób i mieszkańców, które
obdarzyły go zaufaniem, a on sam traci osobę, z którą mógł w spokoju i na
argumenty porozmawiać.
Ad. 7
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim p. Izabela
Tomczyk przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych,
wspominając o najczęściej popełnianych błędach, które dotyczyły m.in.
niewypełnienia wszystkich punktów oświadczeń majątkowych, podania
dochodów, których wysokość nie była zgodna z danymi wykazanymi
w zeznaniach podatkowych lub niewykazania wszystkich uzyskanych dochodów,
podania innego adresu zamieszkania w oświadczeniu majątkowym, a innego
w zeznaniu podatkowym, niepodania tytułu prawnego do posiadanych
nieruchomości, niepodania powierzchni posiadanych nieruchomości oraz ich
wartości.
Zdarzyło
się
również
niepodanie
informacji
o
nabytych
nieruchomościach, niewykazanie nabytych pojazdów oraz błędne podanie
powierzchni posiadanych nieruchomości, niewykazanie, iż jest się członkiem
zarządu stowarzyszenia oraz wykazanie pojazdu, którego nie było się
właścicielem. Dodała, że szczegółowe informacje zostały przekazane Radzie
Powiatu, a powyższe błędy nie powodowały zatajenia prawdy lub podania
nieprawdy, wobec czego Naczelnik Urzędu Skarbowego nie występował
z wnioskiem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przeprowadzenie kontroli
tych oświadczeń.
Radny p. Arkadiusz Skowron zapytał czy oświadczenie majątkowe wymaga
podania informacji o pełnieniu funkcji członka zarządu stowarzyszenia.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim p. Izabela
Tomczyk odpowiedziała, że wymaga. W oświadczeniu majątkowym podaje się
informacje o zasiadaniu w zarządach wszystkich stowarzyszeń. Natomiast nie
jest wymagane podawanie informacji o pełnieniu funkcji członka zarządu
fundacji.
Radny p. Arkadiusz Skowron zapytał, czy bez względu na fakt, iż jest to
prowadzona działalność gospodarcza.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim p. Izabela
Tomczyk odpowiedziała, że tak. Istnieją stowarzyszenia non profit, które nie
prowadzą działalności gospodarczej, co miało miejsce w przypadku, o którym
mówiła. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach tak to interpretuje i należy
podawać takie informacje.
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Radny p. Arkadiusz Skowron powiedział, że sam jest członkiem zarządu
federacji, która zajmuje się relacjami między administracją publiczną,
a stowarzyszeniami i wie, że są takie zastrzeżenia co do działalności
gospodarczej danych stowarzyszeń, które działają na majątku danej gminy czy
powiatu. Wtedy trzeba to wykazać, ale dopiero teraz spotyka się z sytuacją,
kiedy jako członek stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności czyli nie
prowadzi żadnego pożytku z majątku, gdzie jest radnym czy dyrektorem
jednostki, też musi taką informację podać.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim p. Izabela
Tomczyk zaproponowała, aby w przyszłych kadencjach zorganizować spotkania
dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych.
Ad. 8
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za
I półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja
Budżetu i Komisja Rewizyjna zapoznały się z powyższą informacją.
Rada Powiatu przyjęła powyższą informację.
Ad. 9
Starosta p. Ireneusz Serwotka przedstawił Sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu w okresie od XLII sesji, które stanowi załącznik nr 15 do
protokołu. Sprawozdanie zostało umieszczone w Programie eSesja. Prezentacja
multimedialna
stanowi załącznik
nr 16 do
protokołu.
Informacja
o przeprowadzonych przetargach i prowadzonych postępowaniach została
umieszczona w Programie eSesja i stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu.
Ponadto Starosta p. Ireneusz Serwotka podziękował Radzie Powiatu za
poparcie wszystkich wniosków i inicjatyw Zarządu Powiatu, Przewodniczącemu
Rady Powiatu p. Eugeniuszowi Wala za każdą rozmowę i udzielenie wsparcia,
Zarządowi za wspólną realizację projektów, pracownikom, których kwalifikacje
pozwalają na kolejne awanse zawodowe, dyrektorom placówek oświatowych
i pozostałych jednostek powiatowych za włożony wysiłek oraz służbom
finansowym na czele ze Skarbnikiem Powiatu za uruchomienie nowych narzędzi
finansowych.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił informacje na temat takich
inwestycji jak:
− przebudowa ul. Kopernika w Wodzisławiu Śląskim (etap II),
− budowa chodnika na ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim,
− zagospodarowanie terenu przy ZŚ przy ul. 26 Marca,
− termomodernizacji budynku przy ul. Strażackiej w Gołkowicach.
Szczegółowe informacje zawarte są w prezentacji multimedialnej.
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Ponadto poinformował o ogłoszeniu przetargu na termomodernizację kolejnego
ośrodka przy ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śląskim oraz o spotkaniu
z przedstawicielami PGNiG Termika, w wyniku którego uzgodniono, że po
wtorkowym posiedzeniu Zarządu przedsiębiorstwa, będzie możliwe podpisanie
umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej dwóch kompleksów budynków
szkolnych. W 2019 roku będzie to Zespół Szkół Technicznych, a w 2020 roku
I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala
że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.

poinformował,

Ad. 11
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący
załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Za przyjęciem
głosowało 20 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/497/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała ta
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2018 –
2019, stanowiący załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Dorota
Kowalska powiedziała, że program został przygotowany w związku
z obowiązkiem ustawowym, który zakłada, że jeżeli szpital osiąga wynik
finansowy w stracie, musi przygotować program naprawczy, który ma na celu
poprawę wyniku finansowego. Program medyczny, na którego podstawie został
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opracowany program naprawczy został zatwierdzony na sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego 24 listopada 2016 roku. Wskazywał procesy restrukturyzacyjne
w zakresie struktury organizacyjnej, struktury przychodów i struktury zadłużenia.
Realizacja programu naprawczego zakłada zahamowanie procesu zadłużenia
szpitala, jak również zagwarantowanie jego rozwoju. Szpital w 2016 roku
zakończył go ze stratą 649 000 zł, a w 2017 roku ze stratą 1 407 000 zł.
Program naprawczy został przygotowany i opracowany już w 2017 roku, zakładał
on realizację działań restrukturyzacyjnych, w szczególności w zakresie struktury
organizacyjnej i struktury przychodów. W ramach restrukturyzacji dokonywały
się następujące zmiany w zakresie funkcjonowania szpitala: połączono izby
przyjęć szpitala w Rydułtowach, połączono pracownie diagnostyki obrazowej,
połączono oddziałów chirurgii ogólnej, połączenie oddziałów anestezjologii
i intensywnej terapii, połączenie oddziałów neonatologicznych i przeniesienie ich
ze szpitala w Rydułtowach do szpitala w Wodzisławiu Śląskim z zachowaniem
potencjału sprzętowego i kadry medycznej. Dodała, że taka sama sytuacja
nastąpiła w związku z oddziałem ginekologiczno – położniczym. Po pracach
remontowo
–
konserwacyjnych
przeniesiono
również
oddział
chorób
wewnętrznych do budynku głównego szpitala w Rydułtowach, na których bazie
powstało Centrum Leczenia Wieku Podeszłego. Ponadto, utworzono blok
operacyjny. Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego i dotacji udało się stworzyć
trzy nowoczesne sale operacyjne. Program zakładał, że w szpitalu muszą
powstać nowe zakresy świadczeń zdrowotnych i należy wykonywać świadczenia,
które do tej pory były niewykonywalne, m.in. endoskopowe zabiegi udrażniania
przewodów żółciowych i trzustki, opaksowanie przewodu pokarmowego,
wykonywanie ultrasonografii endoskopowej przewodów żółciowych i trzustki,
endoprotezoplastykę pierwotną stawu kolanowego i biodrowego oraz operacje
rewizji po endoprotezoplastykach biodra i kolana, które dotychczas nie były
wykonywane w tym szpitalu. Bez zmian restrukturyzacyjnych, organizacyjnych,
bez wprowadzenia nowych, lepiej wycenionych świadczeń zdrowotnych i bez
poprawy jakości świadczeń zdrowotnych program nie będzie mógł być
realizowany. Symulacja wyniku finansowego na 2018 rok była przewidywana na
poziomie -3 624 000 zł, a zakończyła się stratą -1 611 000 zł. Program
naprawczy powstał przy udziale Rady Powiatu Wodzisławskiego i Zarządu
Powiatu dzięki dotacjom, w których szpital mógł uczestniczyć, bez tej pomocy
szpital nie znajdowałby się w takim miejscu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2018 – 2019. Za
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący
się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/498/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2018 – 2019 została podjęta.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, stanowiący
załącznik nr 24 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Za przyjęciem głosowało
26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/499/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
d) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, stanowiący
załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/500/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
uchwalenia
„Programu
współpracy
Powiatu
Wodzisławskiego
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019” została podjęta. Uchwała
ta stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
e) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego,
stanowiący załącznik nr 30 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zgłosił autopoprawkę do
projektu uchwały dotyczącą zmiany zapisu §53 ust. 4. Poprawny jego zapis
powinien głosić „Z członkami Zarządu Powiatu, o których mowa w ust. 3
nawiązuje się stosunek pracy”.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz
Zarząd Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Wodzisławskiego. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 31 do
protokołu.
Uchwała Nr XLIII/501/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego została podjęta. Uchwała
ta stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
f) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, stanowiący załącznik nr 33
do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz
Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi
Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni. Za przyjęciem głosowało
25 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/502/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 35 do
protokołu.
g) 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, stanowiący załącznik nr 36 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu 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. Za przyjęciem
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/503/2018 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
ta stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
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h) Projekt uchwały 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, stanowiący załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały 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. Za przyjęciem
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/504/2018 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
ta stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
i) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy zadania
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach
administracyjnych Miastu Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 42 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy zadania
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach
administracyjnych Miastu Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania
chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. Za przyjęciem
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/505/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miastu
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta. Uchwała
ta stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
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j) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego
zarządzania
drogami
powiatowymi
położonymi
w
granicach
administracyjnych Miastu Pszów w zakresie letniego i zimowego
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni
przydrożnej, stanowiący załącznik nr 45 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Pszów zadania
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach
administracyjnych Miastu Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania
chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. Za przyjęciem
głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/506/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miastu Pszów
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta. Uchwała
ta stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
k) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami, stanowiący
załącznik nr 48 do protokołu.
Skarbnik Powiatu p. Mateusz Rakowski zgłosił w imieniu Zarządu Powiatu
autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą konieczności zabezpieczenia
środków finansowych w wysokości 85 000 zł na dotację celową dla PPZOZ.
W związku z powyższym proponuje się przeniesienia kwoty 85 000 zł z działu
757 rozdziału 75704 klasyfikacji budżetowej pod nazwą Rozliczenia z tytułu
poręczeń i gwarancji na dział 581 rozdziału 85111 klasyfikacji budżetowej.
Korekta będzie dokonana w załączniku nr 5 do przedłożonego projektu uchwały
budżetowej i nie będzie naruszała ogólnej struktury budżetu Powiatu
Wodzisławskiego.
Radny p. Tadeusz Skatuła zapytał czy zasadne jest, aby Rada najpierw
podejmowała uchwałę dotyczącą wprowadzenia kwot do budżetu, a dopiero
później uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że zgodnie
z orzecznictwem Regionalnych Izb Obrachunkowych w pierwszej kolejności
zabezpiecza się środki w budżecie, a później podejmuje uchwałę merytoryczną.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że układając
porządek obrad, konsultował się ze Skarbnikiem i według ustaleń najpierw należy
zabezpieczyć budżet, a dopiero potem zadecydować na co pieniądze będą
przeznaczone.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami.
Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/507/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017
z dnia
21
grudnia
2017
roku
w
sprawie
budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami została podjęta.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 50 do protokołu.
l) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 2032, stanowiący załącznik nr 51 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata
2018 -2032. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych,
3 głosy wstrzymujące się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 52
do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/508/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 -2032
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 53 do protokołu.
m) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Arkadiusza Skowrona, stanowiący załącznik nr 54 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz
Zarząd Powiatu.
Radny p. Arkadiusz Skowron odnosząc się do rozpatrywanego projektu
uchwały powiedział, że bezpośrednim powodem podjęcia przez niego decyzji
o wygaszeniu mandatu jest przeprowadzka do Miasta Rybnik. Od wielu lat jest
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zawodowo związany z Rybnikiem – był pracownikiem Urzędu Miasta, wieloletnim
dyrektorem jednostki budżetowej, obecnie jest zastępcą dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest też działaczem społecznym – działa w trzech
stowarzyszeniach, które obejmują swoją działalnością Rybnik. Głównym
powodem, który przeważył za podjęciem przez niego takiej decyzji są ostatnie
trzy lata jego pracy w MOSiR oraz współpraca z Prezydentem Piotrem Kuczerą.
To były powody, dla których zdecydował się połączyć pracę z działalnością
polityczną. Do tej pory rozdzielał to wyraźnie – pracował w Mieście Rybnik,
a działalność polityczną prowadził na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Dodał,
że z zadań, które Prezydent Rybnika powierzył mu kilka lat temu wywiązał się
doskonale i Prezydent widzi w nim innego partnera aniżeli tylko pracownika
samorządowego. Podziękował wszystkim pracownikom Powiatu Wodzisławskiego,
obu Starostom i członkom Zarządu z którymi miał zaszczyt współpracować przez
cztery lata oraz wszystkim radnym.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego
Arkadiusza Skowrona. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 1 głos przeciwny,
2 głosy wstrzymujące się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 55
do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/509/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wygaśnięcia mandatu Radnego Arkadiusza Skowrona została podjęta.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 56 do protokołu.
n) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 57 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz
Zarząd Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
imiennego projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 58 do protokołu.
Uchwała Nr XLIII/510/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 59
do protokołu.
Ad. 12
Wobec braku zapytań oraz interpelacji, punkt ten staje się bezprzedmiotowy.
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Ad. 13
Nie odnotowano.
Ad. 14
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z:
− informacją dotyczącą zakupu tabletów,
− 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 60 do protokołu,
− pismem RIO dotyczącym informacji o kontroli i wystąpieniu,
− sprawozdaniem prac Komisji za rok 2018.
Powyższe pisma są dostępne w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu.
Radny p. Grzegorz Kamiński w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości
podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu p. Eugeniuszowi Wala
za wzorowe pełnienie tej funkcji.
Radny p. Dariusz Prus w imieniu klubu Głos Pokoleń podziękował wszystkim
za współpracę w mijającej kadencji, przede wszystkim Przewodniczącemu Rady
Powiatu p. Eugeniuszowi Wala oraz pracownikom Starostwa Powiatowego.
Ze względu na zmianę planów zawodowych i rezygnację z kandydowania do Rady
Powiatu
Wodzisławskiego,
podziękował
również
dyrektorom
jednostek
organizacyjnych oraz radnym dwóch ostatnich kadencji za współpracę
i życzliwość. Dodał, że na koniec kadencji śmiało można powiedzieć, że zgoda
buduje a niezgoda rujnuje, bez względu na minione wydarzenia sądzi, że ta
kadencja przejdzie do historii w dobrym tonie i poprosił o wybaczenie w razie
jakichkolwiek uraz. Życzył wygranej w wyborach samorządowych.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania poinformował, że wraz z Radnym
p. Witoldem Kacałą brał udział w rekolekcjach dla samorządowców w Bystrej
w okresie od 5 do 7 października br.
Członek Zarządu p. Janina Chlebik – Turek przypomniała o zbliżających się
obchodach 10 – lecia nadania Domu Pomocy Społecznej imienia Papieża Jana
Pawła II. Zaprosiła wszystkich obecnych do uczestnictwa w uroczystościach.
Starosta p. Ireneusz Serwotka zaprosił wszystkich obecnych na koncert
podsumowujący obchody Jubileuszu 20 - lecia Powiatu Wodzisławskiego, który
odbędzie się 18 października o godz. 18.00 w Rydułtowskim Centrum Kultury.
W tym miejscu nastąpiło rozdanie upominków dla Radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że w ciągu 20
lat jako radny spotkał wiele osób, którym chciałby podziękować za wszelką
pomoc, również tą dla dobra Powiatu. Mianowicie jego mieszkańcom, za ich
aktywność w sprawach samorządowych, jak również starostom, członkom
zarządów, skarbnikom, sekretarzom, naczelnikom i pracownikom starostwa
wszystkich kadencji, w sposób szczególny pracownikom Wydziału Rady i Zarządu
Powiatu. Podziękował również mecenasom, p. Aleksandrze Mierze – Spyrze i p.
Adamowi Dużemu, parlamentarzystom, wojewodom, radnym powiatowym
i gminnym wszystkich kadencji, powiatom sąsiadującym i partnerskim. Dodał, że
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wstępującej Radzie życzy efektywnego kontynuowania współpracy z powiatami
partnerskimi. Podziękował także duchowieństwu sprawującego opiekę duchową
w parafiach katolickich i ewangelickich na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
samorządowi
gospodarczemu,
przedsiębiorcom,
powiatowym
służbom,
inspekcjom, strażom, instytucjom z siedzibą na terenie Powiatu, jednostkom
organizacyjnym, placówkom oświatowym powiatowym i gminnym, mediom,
które w sposób prawidłowy relacjonowały mieszkańcom wydarzenia w powiecie
oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli rady wszystkich
kadencji i jego osobiście. Podziękował również za dzisiejszą sesję i tym którzy
przyczynili się do uświetnienia i sformalizowania tej sesji, m.in. naczelnikom
i informatykom.
Ad. 15
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XLIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
o godz. 17.00.

Protokołowała:
(-) Weronika Ciszek

20

