WRZ.0002.12.2019
Protokół nr XIV/19
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 28 listopada 2019 roku
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 listopada
2019 roku o godzinie 14:00. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum
Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak 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. Adam Krzyżak przywitał wszystkich
zaproszonych gości oraz obecnych na sesji pracowników Starostwa, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz media.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak 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 protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu.
4. Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
a) informacja
Regionalnego
Wydziału
Monitoringu
Środowiska
w Katowicach o stanie środowiska w Województwie Śląskim, ze
szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego,
b) sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2018 przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
c) informacja na temat realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie
Wodzisławskim za okres od listopada 2017 r. do października 2019 r.
5. Informacja o realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej
i turystyki.
6. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata
2015 – 2025.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIII
sesji.
8. 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
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Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego,
d) podziału
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
e) 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,
f) 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,
g) 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,
h) 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,
i) uchwalenia
„Programu
współpracy
Powiatu
Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
j) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu
Śląskim,
k) zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
26 września 2019 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
l) zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr I im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum Ogólnokształcące im. 14
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
m)
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu
Śląskim
w
Zespole
Szkół Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
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Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu
Śląskim
w Zespole
Szkół
Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim,
n) zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami
Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim.9. Interpelacje i zapytania radnych,
o) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad
prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
p) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia
24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na
2019 rok wraz z załącznikami,
r) poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów kolei z siedziba w Wodzisławiu
Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie postojów pociągu IC
„Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy 2019/2020
skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu PKP
Intercity,
s) apelu do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy
dotyczącego Schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez
Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Informacje bieżące.
12.Zamknięcie obrad XIV sesji.
Radny p. Ryszard Zalewski zgłosił wniosek w imieniu Klubu Radnych PiS
o wycofanie projektu uchwały w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Wodzisławia
Śląskiego Mieczysława Kiecy dotyczącego Schroniska dla bezdomnych
prowadzonych przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” z obrad dzisiejszej
sesji Rady Powiatu. W dniu wczorajszym miała miejsce sesja Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego gdzie temat był omawiany i w związku z którym zaszły
nowe okoliczności. Zaznaczył, że temat jest bardzo ważny nie tylko dla Miasta,
ale też dla całego Powiatu.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba powiedziała, że w dniu wczorajszym
spotkała
się
z
Prezydentem
Miasta
p.
Mieczysławem
Kiecą
oraz
z Wiceprezydentem Miasta p. Izabelą Kalinowską. Doszło do pewnego rodzaju
porozumienia w sprawie Stowarzyszenia, obiecano kontynuację rozmów
i rozważań, mających na celu mu pomóc. Poprosiła Starostę o wsparcie i pomoc
jeżeli takowa będzie możliwa. Wiceprezydent powiedziała, że również Miasto
w swoich
zasobach
lokalowych
poszuka
ewentualnego
miejsca
dla
3

Stowarzyszenia. Problem jest bardzo poważny i dlatego pojawił się jako temat na
sesji Rady Powiatu. Osoby bezdomne to osoby potrzebujące pomocy, które są
wykluczone społecznie. Krążą różne mity i chciałaby zdementować plotki na
temat ich domniemanych poczynań. Osoby ze schronisk to osoby, które pracują
bądź są osobami niepełnosprawnymi.
Prezes Towarzystwa Charytatywnego „Rodzina” p. Marta Rychlik –
Kieljan powiedziała, że Stowarzyszenie działa już blisko 30 lat na terenie Miasta
Wodzisław Śląski. Od 1996 roku jest organizacją pożytku publicznego, a od 1998
roku prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Marklowickiej 17.
Realizując cele statutowe zawsze brano pod uwagę tych, którzy są wykluczeni
i tych którzy potrzebują najwięcej pomocy, obejmując swoim działaniem nie tylko
osoby bezdomne, ale też osoby ubogie, matki z dziećmi, osoby pozbawione pracy
lub podstawowego bezpieczeństwa socjalnego jak wyżywienie. W tej chwili
działalność Stowarzyszenia jest dwukierunkowa. Po pierwsze udziela się pomocy
dla osób bezdomnych i prowadzi schronisko dla 21 mieszkańców Wodzisławia
Śląskiego i Powiatu oraz w uzasadnionych przypadkach dla byłych mieszkańców
z innych miast. Drugą ważną gałęzią działalności jest pomoc żywnościowa dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Polega to na
tym, że współdziałając ze Śląskim Bankiem Żywności udziela się
natychmiastowej pomocy żywnościowej, wydając towar w ramach projektu
unijnego FEAT. Funkcjonuje to od 16 lat, a od 3 lat pomocy udziela się ponad
200 rodzinom z Miasta Wodzisławia Śląskiego, którzy regularnie otrzymują
żywność. Życzeniem i marzeniem Stowarzyszenia jest pozostanie i działanie na
terenie Miasta. Ponadto powiedziała: „Ciągle nam brzmią w pamięci słowa byłego
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, obecnego teraz na sali, który kiedyś
wręczając jedną z wielu nagród i dziękując byłej Pani Prezes za współpracę
powiedział, że prezydenci Miasta się zmieniają natomiast Towarzystwo trwa,
działa i oby tak dalej.”
Wiceprezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Izabela Kalinowska
powiedziała, że wczoraj odbyto długą i burzliwą, aczkolwiek w jej mniemaniu
owocną sesję. Doszło do porozumienia odnośnie rozwiązania tego problemu.
Dodała, że Prezydent zdecydował się wypowiedzieć umowę Stowarzyszeniu, jeśli
chodzi o najem lokalu na ul. Marklowickiej. Spowodowane jest to tym, iż lokale
pragnie się przeznaczyć na mieszkania komunalne z czynszem socjalnym od
kwietnia przyszłego roku. Natomiast doceniając działalność Stowarzyszenia,
władze Miasta nie wyobrażają sobie, aby wypowiedzenie umowy kończyło jego
działalność. Wyraziła nadzieję na znalezienie lokum albo na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego albo na pozostałym terenie Powiatu oraz na rozwiązanie
sprawy.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
przeprowadzenia głosowania imiennego dotyczącego zmiany porządku obrad
poprzez wykreślenie punktu 8s w sprawie apelu do Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy dotyczącego Schroniska dla
bezdomnych prowadzonego przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 2 do protokołu. Punkt został wykreślony z porządku obrad.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu.
4. Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
a) informacja
Regionalnego
Wydziału
Monitoringu
Środowiska
w Katowicach o stanie środowiska w Województwie Śląskim, ze
szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego,
b) sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2018 przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
c) informacja na temat realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie
Wodzisławskim za okres od listopada 2017 r. do października 2019 r.
5. Informacja o realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego z zakresu kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej
i turystyki.
6. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata
2015 – 2025.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIII
sesji.
8. 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) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego,
d) podziału
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
e) 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,
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f) 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,
g) 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,
h) 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,
i) uchwalenia
„Programu
współpracy
Powiatu
Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
j) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu
Śląskim,
k) zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
26 września 2019 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
l) zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr I im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum Ogólnokształcące im. 14
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
m)
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu
Śląskim
w
Zespole
Szkół Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu
Śląskim
w Zespole
Szkół
Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim,
n) zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami
Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim.9. Interpelacje i zapytania radnych,
o) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad
prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
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p) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia
24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na
2019 rok wraz z załącznikami,
r) poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów kolei z siedziba w Wodzisławiu
Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie postojów pociągu IC
„Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy 2019/2020
skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu PKP
Intercity.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Informacje bieżące.
12.Zamknięcie obrad XIV sesji.
Wobec braku innych zgłoszonych wniosków do porządku obrad Przewodniczący
Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do jego realizacji.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż protokół
z XIII sesji z dnia 29 października 2019 roku został przygotowany i wyłożony
w statutowym terminie.
Poinformował, że uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący
Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do przeprowadzenia głosowania
imiennego nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu imiennym udział wzięło
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Protokół Nr XIII/19 z obrad XIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu
29 października 2019 roku został przyjęty.
Ad. 4
a) Naczelnik
Regionalnego
Wydziału
Monitoringu
Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
p. Andrzej Szczygieł poinformował, że nastąpiły zmiany polegające na
tym, iż z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydzielony
został cały dział związany z prowadzeniem monitoringu środowiska
i wszedł on w strukturę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Od
początku bieżącego roku WIOŚ zajmuje się już wyłącznie sprawami
kontrolnymi, natomiast monitoring środowiska działa bezpośrednio pod
Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i pozostał w rękach
Wydziału Monitoringu Środowiska, który teraz funkcjonuje pod nazwą
Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska. Dodał, że przez zmianę
przepisów rada powiatu nie ma już obowiązku rozpatrywać informacji
o stanie środowiska. Jego zdaniem jednak przy takiej sytuacji jaka panuje
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na terenie województwa celowym jest, aby na sesji przynajmniej raz
w roku
taki
temat
poruszać.
Ponadto
przedstawił
prezentację
multimedialną, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radna p. Izabela Tomiczek zapytała, czy skażenie wód zanieczyszczeniami
przemysłowymi jak nikiel czy benzo(a)piren jest powodem do wszczęcia kontroli
zakładów przemysłowych.
Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach
p. Andrzej Szczygieł odpowiedział, że tak. Jeżeli jednak chodzi o benzo(a)piren
to nie można do końca stwierdzić, że jest to efekt zanieczyszczenia
przemysłowego. W przypadku niklu jest to oczywiste. Pojawianie się
benzo(a)pirenu jest problemem w całym kraju, próbuje się ustalić źródło
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i je wyeliminować. Benzo(a)piren to
wszystkie procesy spalania, niska emisja przemysłowa, spaliny z rur
wydechowych samochodów, które osiadają na asfalcie, a następnie są
spłukiwane przez wody do rzek. Opad w wyniku deszczów również spływa do wód
powierzchniowych. Zauważył, że ciężko pójść do danego zakładu i stwierdzić, że
emituje
on
benzo(a)piren
w
takich
ilościach,
które
powodowałyby
zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Tego typu zanieczyszczenia występują
również w części północnej Polski, gdzie nie ma zakładów przemysłowych, co
daje do myślenia, iż źródła są jeszcze inne. Próbuje się też ustalić pewne tło
geochemiczne, które powoduje to zanieczyszczenie. Natomiast trudno
powiedzieć, które z nich jest dominujące. Wprowadzanie do wód
powierzchniowych wielokrotnie wyższych stężeń zanieczyszczeń, biorąc pewnego
rodzaju ładunek inny niż normy jakie obowiązują dla wód powierzchniowych, jest
prawnie dopuszczalne ze względu na to, że normy w zakresie ścieków
wprowadzanych do wód i do ziemi są w tej chwili łagodniejsze. Jeżeli jest taka
rozbieżność pomiędzy normami dla ścieków, a teraz dodatkowo zaostrzonymi
normami dla wód powierzchniowych to ciężko będzie dojść do takiego stanu,
żeby zakłady były zobowiązane do wprowadzania mniejszych ilości
zanieczyszczeń przemysłowych (w tym zawierających nikiel), aby normy
w wodach powierzchniowych były dochowane. W niedalekim czasie ukazało się
najnowsze rozporządzenie w sprawie ścieków wprowadzanych do wód
powierzchniowych, które wciąż nie zaostrza przepisów i nie przystaje dla norm
wód powierzchniowych dla poszczególnych klas jakości.
b) Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
w systemie eSesja zostały umieszczone sprawozdania z działań
podejmowanych w roku 2018 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie wydane przez określone jednostki w Cieszynie, w Raciborzu
i w Rybniku, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.
Powyższe sprawozdania analizowała Komisja Infrastruktury i Ochrony
Środowiska.
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Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak
poinformował, aby w przypadku jakichkolwiek uwag i spostrzeżeń
dotyczących sprawozdań przekazać je do Wydziału Rady i Zarządu
Powiatu, które następnie będą przesłane do PGWWP.
Radny p. Ryszard Zalewski zwrócił uwagę, iż w sprawozdaniu jednostki
z Raciborza podana jest błędna informacja odnośnie całkowitej powierzchni
obszaru objętej zasięgiem NW Racibórz.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższym sprawozdaniem.
c) Informacja na temat realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie
Wodzisławskim za okres od listopada 2017 r. do października 2019 r.
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Infrastruktury
i Ochrony Środowiska.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższą informacją.
Ad. 5
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu p. Józef Szymaniec
przedstawił informację o realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego z zakresu
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej
i turystyki. Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższą informacją.
Ad. 6
 Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata
2015 – 2025 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że raport
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższym raportem.
Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował
o zbiórce środków na rzecz rodziny, która została wybrana w związku z akcją
Szlachetna Paczka.
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego p. Jarosław Szczęsny powiedział,
że od ubiegłego poniedziałku ma zaszczyt być radnym Sejmiku Województwa
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Śląskiego. Zauważył, że w tym okręgu 2 radnych Sejmiku zdobyło mandaty:
jeden poselski p. Michał Woś i jeden senatorski p. Ewa Gawęda. Zauważył, że to
doświadczenie, które zdobył jako radny w Radzie Powiatu Wodzisławskiego przez
3 kadencje pozwolą mu funkcjonować należycie na płaszczyźnie województwa
śląskiego, a w szczególności działać na rzecz Śląska, głównie dla Powiatu
Wodzisławskiego. Dodał, że w Sejmiku Województwa Śląskiego zasiadają mocne
grupy, nie tylko polityczne ale również regionalne i są one bardzo skuteczne.
Poinformował, że
pracuje w 3 Komisjach m.in. Współpracy Zagranicznej
i Integracji Europejskiej, Kultury, Edukacji i Nauki oraz Sportu i Turystyki.
Zadeklarował, iż chętnie wesprze różne działania podejmowane przez Powiat
Wodzisławski. Poinformował, że pierwsze posiedzenie Sejmiku Województwa
Śląskiego, na którym był obecny związane było z opiniowaniem projektu
budżetu. Powiedział, że „(…) budżet województwa śląskiego nie jest zły. Prawie 2
000 000 000 zł, o 200 000 zł więcej niż w ubiegłym roku (...)”. Wspomniał
również o problemach ze służbą zdrowia i o tym, że większość szpitali w
województwie generuje stratę. Następnie podziękował za zaproszenie i ponownie
wyraził chęć współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.
Ad. 7
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIII sesji,
które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Sprawozdanie zostało umieszczone
w programie eSesja. Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 10 do
protokołu. Informacja o przeprowadzonych przetargach i prowadzonych
postępowaniach została umieszczona w programie eSesja, stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Radny
p.
Ireneusz
Serwotka
zwrócił
uwagę,
że
w
informacji
o przeprowadzonych przetargach PZD znajduje się pozycja, która brzmi: „termin
realizacji”, natomiast kilkukrotnie w danej inwestycji widnieje zapis: „do dnia
zakończenia inwestycji”. Powiedział, że nie rozumie tego zapisu.
Starosta Wodzisławski p. Leszek Bizoń odpowiedział, że w tabeli tej znajduje
się kolumna zatytułowana: ”przedmiot zamówienia publicznego”, w której często
widnieje wybrany inspektor nadzoru, a inspektorem nadzoru będzie do momentu
zakończenia inwestycji.
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że przed sesją rozmawiał
z Wicestarostą p. Tadeuszem Skatułą na temat przetargu dotyczącego ul.
Mszańskiej. Jako Radny z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego jest bardzo
zainteresowany tą realizacją. Zauważył, że w temacie ul. Mszańskiej można
znaleźć informację, iż data zawarcia umowy nastąpiła 28 listopada 2019 r.
Powiedział, że z informacji jakie posiada umowa zostanie najprawdopodobniej
podpisana do środy przyszłego tygodnia. Zapytał, czy Powiat nie jest związany
datą 28 listopada i czy jest możliwe przekroczenie tego terminu. Zwrócił się do
Starosty p. Leszka Bizonia z czego wynika ta nieduża zwłoka i jakie będą
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wynikały z tego konsekwencje. Zauważył, że Powiat pozyskuje również środki na
tę inwestycję z dwóch innych źródeł: z Miasta Wodzisławia Śląskiego i środków
zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych.
Starosta Wodzisławski p. Leszek Bizoń odpowiedział, że jeżeli chodzi o okres
związania z ofertą jest to data 16 grudnia br. więc jest jeszcze czas. Natomiast
termin 28 listopada 2019 r. to była planowana data podpisania umowy. Niestety
z powodu braku ujęcia tego zadania w projekcie budżetu Miasta Wodzisław
Śląski, odbywającej się wczoraj sesji, trwającej na niej dyskusji i głosowaniem
nad ujęciem tego zadania w projekcie budżetu, nie chciano w dniu dzisiejszym
podpisywać tej umowy do czasu wyjaśnienia sprawy współfinansowania ze strony
Miasta.
Radny p. Ireneusz Serwotka zapytał, czy nie ma już żadnych przeszkód i czy
Miasto Wodzisław Śląski będzie współfinansować to zadanie.
Starosta Wodzisławski p. Leszek Bizoń odpowiedział, że nie ma przeszkód i
Miasto Wodzisław Śląski będzie współfinansować to zadanie.
Ad. 8
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,
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
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. W głosowaniu udział
wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, z 1 głosem
wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/143/2019 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, stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
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b)


Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem
głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/144/2019 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 jednogłośnie, stanowi załącznik nr
17 do protokołu.
c)


Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, stanowi załącznik nr do
protokołu. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego została podjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr
20 do protokołu.
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d)


Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W głosowaniu udział wzięło 27
radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
podziału
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta
jednogłośnie, stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
e)


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 , stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
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. W głosowaniu udział wzięło 27
radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
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Uchwała Nr XIV/147/2019 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
jednogłośnie, stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
f)


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, stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
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. W głosowaniu udział wzięło 27
radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 28 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/148/2019 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
jednogłośnie, stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
g)


Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy zadania
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach
administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego
utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni
przydrożnej, stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych
Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. W głosowaniu udział wzięło 27
radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 31 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/149/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg
powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej została podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
h)


Projekt uchwały w sprawie 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, stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie 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. W głosowaniu udział wzięło
26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 34 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/150/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
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 została podjęta
jednogłośnie, stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
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i)


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, stanowi
załącznik nr 36 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok. W głosowaniu udział wzięło
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 37 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/151/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
uchwalenia
„Programu
współpracy
Powiatu
Wodzisławskiego
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok została podjęta jednogłośnie,
stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
j)


Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, stanowi załącznik nr 39 do
protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem
głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/152/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
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Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 41
do protokołu.
k)


Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia
samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania, stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i
Sportu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia
samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i
trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. W głosowaniu
udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 43 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/153/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany Uchwały Nr XI/133/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
26 września 2019 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania została podjęta
jednogłośnie, stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
l)


Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego
nr I im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum
Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim, stanowi załącznik nr 45 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i
Sportu.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr I im.
14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum
Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. W
głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 46 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/154/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr I im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na I Liceum Ogólnokształcące im. 14
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim została podjęta
jednogłośnie, stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
m)


Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w
Wodzisławiu Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w
Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu
Śląskim, stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i
Sportu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu
Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 49 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/155/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu
Śląskim
w
Zespole
Szkół
Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim na II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
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w Wodzisławiu
Śląskim
w
Zespole
Szkół
Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr
50 do protokołu.
n)


Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr
III z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu
Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda
Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w
Wodzisławiu Śląskim, stanowi załącznik nr 51 do protokołu.


Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i
Sportu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr III
z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych,
z 1 głosem wstrzymującym się bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami
Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w
Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim została podjęta, stanowi załącznik nr 53 do protokołu.
o)


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie
zasad
prowadzenia
nauczania
religii
w
pozaszkolnym
punkcie
katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję
Oświaty, Kultury i Sportu.

19

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad
prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej. W głosowaniu udział wzięło 27
radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 55 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/157/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim
a
Miastem
Jastrzębie-Zdrój
w
sprawie
zasad
prowadzenia nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej została podjęta
jednogłośnie, stanowi załącznik nr 56 do protokołu.
p)


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami, stanowi załącznik nr
57 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję
Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło
27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych, 1
głos wstrzymujący się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 58 do
protokołu.
Uchwała Nr XIV/158/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia
24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na
2019 rok wraz z załącznikami została podjęta, stanowi załącznik nr 59 do
protokołu.
r)


Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie
postojów pociągu IC „Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy
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2019/2020 skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu
PKP Intercity, stanowi załącznik nr 60 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i
Petycji, opinia Zarządu Powiatu negatywna.
Radny p. Janusz Ballarin powiedział, że na posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji dosyć burzliwie rozmawiano na temat ww. projektu uchwały
szczególnie z Radnym p. Mirosławem Krzysztofem Nowakiem. Poinformował, że
był jedyną osobą, która wstrzymała się od głosu. Brał on pod uwagę kilka kwestii
m.in. brak możliwości zakupu biletów na IC „Chopin” w Wodzisławiu Śląskim, czy
zbyt krótki peron. Zastanawiał się, czy podczas rozbudowy dworca Prezydent
Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysław Kieca wnioskował w jakikolwiek
sposób do Polskich Kolei Państwowych czy do Prezesa Zarządu PKP Intercity IC o
możliwość rozbudowy, tak aby spełniał wymagania. Brał również pod uwagę
opinię, iż jest już zbyt późno na możliwość dokonywania zmian w rozkładzie
jazdy. Dzisiaj jednak zrobi inaczej, dlatego że już podczas trwania sesji Rady
Powiatu otrzymał informację z Ministerstwa Infrastruktury, z Departamentu
Kolejnictwa, że sprawa jest procedowana. Ten sam apel, te same dokumenty
otrzymali również Minister p. Adam Gawęda i Senator p. Ewa Gawęda.
Zainterweniowali oni u Ministra Infrastruktury, który niezwłocznie zareagował.
Dodał, że sprawa jest procedowana i na 90% 15 marca 2020 r. pociąg będzie
zatrzymywać się w Wodzisławiu Śląskim. Stwierdził, że w związku z tym warto
mimo wszystko poprzeć ten apel, jeśli to ma być kolejna cegiełka do podjęcia
szybkiej decyzji.
Radna p. Barbara Połednik powiedziała, że cieszy się z faktu, iż jest
wyrazicielem opinii całej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dlatego że jest
zwolenniczką wspierania inicjatyw społecznych takich jak np. działania
Towarzystwa Entuzjastów Kolei. Dodała, że Miasto Wodzisław Śląski podjęło
bardzo duży wysiłek w celu wyremontowania, a wręcz wybudowania prawie od
nowa całego dworca. Stwierdziła, że warto wspierać każdą inicjatywę rozwoju
dworca.
Radna p. Jolanta Górecka poinformowała, że Poseł na Sejm RP p. Teresa Glenc
również podjęła natychmiastową interwencję w Ministerstwie Infrastruktury. Jest
w bezpośrednim kontakcie z Departamentem Kolejnictwa i jest nadzieja na to, że
uda się uzyskać zgodę na postój pociągu IC w godzinach nocnych. Dodała, że jak
najbardziej popiera apel Towarzystwa Entuzjastów Kolei. Powiedziała, że ma
nadzieję, iż dojdzie to do skutku, z czego również bardzo się cieszy.
Radny p. Alojzy Szymiczek powiedział, że również cieszy się z faktu,
większego wykorzystania dworca. Zauważył, że dworzec był ruiną, poniesiono
ogromne koszty związane z remontem i nie wyobraża sobie sytuacji, w której
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pociąg IC nie mógłby się zatrzymać na dworcu. Stwierdził, że jest to dobra
inicjatywa i będzie ją popierał.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów kolei
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie postojów
pociągu IC „Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy 2019/2020
skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu PKP Intercity.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych,
bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
Uchwała Nr XIV/159/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów kolei z siedzibą w Wodzisławiu
Śl. z dnia 6 listopada 2019 r. o przywrócenie postojów pociągu IC
„Chopin” w Wodzisławiu Śląskim w rozkładzie jazdy 2019/2020
skierowanego do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Zarządu PKP
Intercity została podjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 62 do protokołu.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie.
Radna p. Danuta Maćkowska złożyła interpelację w sprawie zabezpieczenia
środków w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok na realizację zadania
związanego z budową chodnika wzdłuż ul. Piecowskiej w Rydułtowach.
Interpelacja ta stanowi załącznik nr 63 do protokołu.
Ad. 10
Nie odnotowano.
Ad. 11
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak zapoznał radnych
z harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego w miesiącu
grudniu 2020 roku.
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Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Adam Krzyżak zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Protokołowały:
/-/
Weronika Ciszek
Dorota Haleš
Przewodniczący Rady
Powiatu Wodzisławskiego
/-/Adam Krzyżak
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