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BRZ.0002.1.2014 
Protokół  nr XXXIX/14 

z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego 
w dniu 30 stycznia 2014 r. 

 

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godz. 13:30. Miejscem 

obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy                

ul. Pszowskiej 92a.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy 

obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 22 

radnych, zaś w trakcie obrad liczba radnych zwiększyła się do 27 radnych. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powitał radnych, kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych i pracowników Starostwa Powiatowego, a także 

przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu.   

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Ad. 2  

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala  poinformował, że  porządek obrad  został 

dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję. 

Porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVIII sesji.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego                   

na 2014 rok. 

7. Sprawozdanie  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych                            

im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92 i jej likwidacji,  

b) rozwiązania Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców  Śląskich w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,  
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c) likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 

Szkolnej 1,  

d) rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy 

Skalnej 1,  

e)likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, 

f) zmiany uchwały nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                          

28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,  

g) 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,  

h) przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapłaty za 

ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcia działań mających na celu 

zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

w roku 2014,  

i) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego,  

j) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia                       

19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok 

wraz  z załącznikami,  

g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIX/376/2013 z dnia                           

19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014-2024, 

h) wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek do składu Komisji Zdrowia              

i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

i) wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek do składu Komisji Rewizyjnej  

Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

9. Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej: 

a) sprawozdanie  z  realizacji  Planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za  2013 rok,  

b) rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji   

Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2014  rok. 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Informacje bieżące.  

13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji.  
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W związku z przedłożeniem przez Komisję Organizacyjna projektów uchwał 

Przewodniczący Rady p. E. Wala  zawnioskował o poszerzenie porządku obrad                     

w brzmieniu : 

10.  Rozpatrzenie skarg i wniosków  

a) skarga na pracowników Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                      

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim – podjęcie 

uchwały,  

b)  wniosek pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach – podjęcie uchwały.  

 

Dotychczasowe punkty od 10 – 13 otrzymują oznaczenie 11-14.  

 

Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie bylo, zatem Przewodniczący Rady 

Powiatu p. Eugeniusz Wala przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku o 

poszerzenie porządku obrad.   W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.   

 

Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie było.  

 

Po uwzględnieniu poprawki porządek obrad XXXIX sesji przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVIII sesji.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego                   

na 2014 rok. 

7. Sprawozdanie  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: 

a) wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych                            

im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92 i jej likwidacji,  

b) rozwiązania Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców  Śląskich w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,  

c) likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 

Szkolnej 1,  

d) rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy 

Skalnej 1,  
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e) likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 

1,  

f) zmiany uchwały nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                          

28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,  

g) 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,  

h) przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapłaty za 

ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcia działań mających na celu 

zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim w roku 2014,  

i) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego,  

j) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia                       

19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok 

wraz  z załącznikami,  

k) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIX/376/2013 z dnia                           

19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014-2024, 

l) wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek do składu Komisji Zdrowia              

i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

m)wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek do składu Komisji Rewizyjnej  

Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

9. Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej: 

a) sprawozdanie  z  realizacji   Planu   kontroli    Komisji  Rewizyjnej  za   2013  rok,  

b) rozpatrzenie  projektu   uchwały  w   sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  

Komisji   Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2014  rok. 

10. Rozpatrzenie skarg i wniosków:  

a) skarga na pracowników Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim – podjęcie 

uchwały,  

b) wniosek pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach – podjęcie   

uchwały.  

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
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13. Informacje bieżące. 

14. Zamknięcie obrad XXXIX sesji.  

 

Ad. 3  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że  protokół z poprzedniej sesji  został 

przygotowany i wyłożony do wglądu w terminie określonym w Statucie Powiatu 

Wodzisławskiego.  Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

Protokół Nr XXXVIII/13 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu                   

19 grudnia 2013 r.  został przyjęty. 

 

Ad. 4  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. 

Omawiając prace Zarządu Powiatu rozszerzył informacje w następujących sprawach :  

- udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosków o dofinansowanie, zawarcia umów                       

i realizacji  projektu pn. „Kultura młodzieżowa w Polsce i w Niemczech. Różnice                           

i podobieństwa” przy współpracy z organizacją „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  

dodał, że  realizacja projektu polegać będzie na wymianie młodzieżowej z partnerem - 

szkołą w Hamburgu w Niemczech, współpracy między szkołami, dalszej integracji 

międzykulturowej młodzieży, przełamywaniu stereotypów oraz poznawaniu wspólnego 

dziedzictwa kulturowego. Poinformował, że wartość projektu wynosi 7 800,00 zł, 

dofinansowanie stanowić będzie około 50%-60% kosztów, a pozostałą część pokryją 

uczestnicy projektu. 

- Z kolei w sprawie projektu „Oblicza historii na jedwabiu” w ramach programu „Polsko                    

– Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży” powiedział, że realizacja projektu polegać 

będzie na wymianie uczniów z  litewską organizacją partnerską Centrum Edukacyjne 

Dorosłych i Młodzieży Rokiskis dodał, że uczestnicy projektu wspólnie zwiedzą miejsca 

historyczne miasta i regionu związane z Polską, sfotografują je, a następnie przeniosą 

powstałe fotografie na jedwab. Powstała w ten sposób unikalna kolekcja obrazów 

zostanie wystawiona w miejskim muzeum dla uczniów i mieszkańców miasta. Wartość 

projektu – to około 2.500 euro, przy czym dofinansowanie w wysokości 100% kosztów 

uzyska grupa koordynująca, czyli grupa litewska. 

- Rozszerzając temat wyrażenia zgodę na podpisanie przez Dyrektora Powiatowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. umowy w postępowaniu                            

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
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pn. „Dostawa urządzeń dydaktycznych do hali obrabiarek CNC” w ramach projektu 

„Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego                             

w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1” dodał, że potrzeba wyrażenia przez Zarząd 

Powiatu zgody w tym zakresie była spowodowana tym, iż na wykonanie ww. zadania 

zabezpieczono kwotę 293 763,80 zł, a tymczasem jedyna oferta, która wpłynęła                          

w postępowaniu przetargowym i spełniała wszystkie wymagania opiewała na kwotę 

377 824,02 zł.    

 - W temacie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski 

w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2014 roku powiedział, że wysokość dodatku 

motywacyjnego dla wszystkich dyrektorów wynosi 500 zł, z wyjątkiem dyrektora PODN, 

dla którego dodatek wynosi 400 zł, w związku z objęciem stanowiska od 1 lutego 2014 r. 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku dodał, że kredyt planowany do 

zaciągnięcia w wysokości 1 927 856 zł przeznaczony będzie na sfinansowanie 

planowanego deficytu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na rok 2014.  

- Z kolei w temacie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

na rok 2014 poinformował, że na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, 

organ wykonawczy zobowiązany jest opracować plan finansowy zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

- Informację w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Rudolowi, 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, do 

złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy i realizacji projektu pn. „Europa 

Tolerancji” przy współpracy z organizacją „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”  

rozszerzył  informując, że w ramach projektu nastąpi wymiana młodzieży przy 

współpracy partnera z Niemiec - Gimnazjum im. Bismarcka w Genthin. Koszt realizacji 

projektu, wyniesie około 4 500 zł, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 

około 50%-60% wnioskowanej dotacji. Pozostałą część kosztów związanych z realizacją 

projektu pokrywają jego uczestnicy. 

- W sprawie zatrudnienia z dniem 1 lutego 2014 r. na stanowisku Dyrektora Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim Pana Andrzeja Pałki,  

na okres sześciu miesięcy, w wymiarze ½ etatu dodał, że w konkursie na ww. stanowisko 

oferty złożyły dwie osoby, jednak tylko jedna z nich – Pan Andrzej Pałka przystąpił do 

drugiego etapu konkursu. Komisja Konkursowa stwierdziła, iż spełnił on wymagania 

formalno – prawne określone w ogłoszeniu o naborze, a także wykazał się wiedzą 

merytoryczną i odpowiednim doświadczeniem potrzebnym do wykonywania pracy na 
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stanowisku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Ukończył m.in. 

pedagogikę oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami pomocy 

społecznej, a od 2004 r. pełni funkcję dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej św. 

Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl. Okres jego zatrudnienia wynika z planowanego 

uruchomienia centrum obsługi administracyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych.    

- Z kolei w sprawie powierzenia Panu Januszowi Stanek stanowiska Dyrektora 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, na okres od dnia 

31 stycznia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku dodał, że w konkursie na ww. 

stanowisko oferty złożyło osiem osób, z czego trzech kandydatów nie spełniło wymagań 

formalnych. W toku dalszego postępowania Komisja Konkursowa jako kandydata do 

objęcia stanowiska Dyrektora wytypowała Pana Janusza Stanek. Janusz Stanek jest 

doktorem nauk humanistycznych, ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika 

specjalna w zakresie resocjalizacji oraz pedagogiki w zakresie animacji społeczno-

kulturalnej. Posiada dyplom studiów podyplomowych z zakresu public relations oraz z 

zarządzania placówkami oświatowymi. Pracował między innymi na Uniwersytecie 

Śląskim, Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, Akademii Wychowania Fizycznego w 

Katowicach, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Łodzi, a także na Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

- W temacie wyrażenia zgody na przekazanie części składników majątku ruchomego                      

w postaci mebli, będącego na wyposażeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Wodzisławiu Śląskim do Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Połomi poinformował, że środki, które zostały przekazane na 

wyposażenie Ośrodka w Połomi nie były wystarczające, aby wszystkie pomieszczenia                      

i pracownie mogły być urządzone. Dzięki wsparciu PCPR-u w tym zakresie możliwe jest 

prawidłowe funkcjonowanie tego Ośrodka.  

- W sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych o nazwie: „Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku: Część I, Część II, Część 

III” oraz „Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku – naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych 

za pomocą remontera drogowego: Część I, Część II” dodał, że potrzeba przeprowadzenia 

ww. odrębnych postępowań wynika z podziału sieci drogowej na rejony oraz ze 

zróżnicowanej technologii wykonania remontów nawierzchni drogowych. Pierwsze 

zamówienie obejmować będzie remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno -asfaltowymi na gorąco z mechanicznym obcinaniem krawędzi piłą spalinową, 
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z użyciem frezarki i masą na zimno, a także regulację wysokościową wpustów oraz studni 

kanalizacji deszczowej. Natomiast drugie zamówienie będzie obejmować naprawę 

uszkodzeń nawierzchni bitumicznych mieszaniną grysowo-emulsyjną wbudowaną pod 

ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych. Szacunkową wartość zamówienia ustalono 

na kwotę 1.200.000 zł. 

 

Następnie Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła przedstawił: 

- informację o przeprowadzonych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego, która jest załącznikiem nr 4 do protokołu,  

-   sprawozdanie z delegacji które jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 5  

Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie 

wpłynęła żadna interpelacja.  

 

P. Piotr Cybułka przedstawił: 

- interpelację w sprawie działalności zewnętrznych firm medycznych na majątku 

powiatowych przychodni i szpitali, która jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 

-  zapytanie – czy i kiedy odbyło się spotkania Dyrektora PPZOZ z samorządami Rydułtów 

i Radlina w sprawie pomocy finansowej dla szpitala w Rydułtowach, jaki był ich 

przebieg i jakimi ustaleniami zostały zakończone. 

 

P. Ireneusz Serwotka – złożył zapytanie w sprawie dotyczącej zaproszenia radnych 

Powiatu z okręgu wyborczego w Wodzisławiu Śl. do udziału w połączonym posiedzeniu 

Komisji Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji                    

i Łączności Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., dotyczącej inwestycji remontów dróg 

powiatowych na terenie miasta planowanych na rok 2014 i uwzględnieniu pomocy 

finansowej przez Miasto Wodzisław Śl.  

W związku z tym, iż nie są Jemu znane zamierzenia Zarządu Powiatu w tym zakresie 

zapytał, czy radni otrzymają stosowne materiały. Dodał, że mając na uwadze, iż odbyło 

się spotkanie Starosty Powiatu z przedstawicielami dzielnic jak również doświadczenie z 

lat ubiegłych, nie chciał by być odebrany jako osoba niekompetentna, zatem zwraca się                    

o przedłożenie materiałów w ww. sprawie.  

 

P. Grzegorz Kamiński – w odniesieniu do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu                        

w kwestii informacji o aktualnej sytuacji finansowej, planu finansowego na 2014 rok oraz 

aktualizacji koncepcji restrukturyzacji PPZOZ powiedział, że temat ochrony zdrowia 

zgodnie z planem pracy będzie omawiany na sesji w m-cu wrześniu,  zatem mając na 
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uwadze zakończenie roku obrachunkowego zasadne jest aby radni, którzy nie 

uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Zdrowia i Pomocy 

Społecznej mieli możliwość zapoznania się z tymi dokumentami.  

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2014 rok, wraz                         

z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala wniósł autopoprawkę do projektu 

uchwały dotyczącą uzupełnienia preambuły uchwały poprzez dodanie w określeniu Rady 

Powiatu słowa -  „Wodzisławskiego”. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Wszystkie Komisje stałe oraz Zarząd Powiatu wydały pozytywne opinie do projektu 

uchwały.  

 

W dyskusji głos zabrał p. Piotr Cybułka który powiedział, że w związku z coraz częściej 

pojawiającymi się pytaniami, składanymi interpelacjami dotyczącymi funkcjonowania 

służby zdrowia, zasadne byłoby przesunięcie tej tematyki z miesiąca września na miesiąc 

kwiecień, co pozwoliłoby na wcześniejsze rozpatrzenie spraw związanych z tym tematem  

i rozwiałoby wiele niepotrzebnych sytuacji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala na powyższe odpowiedział, że 

decyzja o umieszczeniu tematu dot. opieki zdrowotnej na miesiąc wrzesień podyktowana 

była terminem, w którym znane będą wyniki finansowe za rok poprzedni ( m-c czerwiec). 

Informację o bieżącej sytuacji finansowej PPZOZ Rada Powiatu może żądać na każdej 

sesji, wzorem poprzednich kadencji.  

 

Wniosek o zmianę zapisów nie został złożony.  

 

Innych głosów nie było, zatem Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 

przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział 

wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                    

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XXXIX/387/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok, została 

podjęta.  
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Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Ad. 7  

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r. jest 

załącznikiem nr 9 do protokołu. 

Komisja Organizacyjna wydała pozytywną opinię do sprawozdania.  

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Ad. 8  

a) Projekt uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające 

Nr 2 dla Dorosłych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy 

ulicy Pszowskiej 92 i jej likwidacji, wraz  z uzasadnieniem jest z załącznikiem 

nr 10  do protokołu  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.   

 

Uchwała Nr XXXIX/388/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych im. 

rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92 i jej 

likwidacji została podjęta.  

Uchwała jest  załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

b) Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców  

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wraz  z uzasadnieniem 

jest załącznikiem nr 12 do protokołu.   

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.  

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                               

i wstrzymujących nie było.  

                                

Uchwała Nr XXXIX/389/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców  Śląskich w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, została podjęta  

Uchwała  jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 

  

c) Projekt  uchwały w sprawie likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane                    

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wraz z uzasadnieniem jest 

załącznikiem nr 14 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisję Organizacyjną. 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.   

 
Uchwała Nr XXXIX/390/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim przy 

ulicy Szkolnej 1,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

 

  

d) Projekt  uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1        

w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, wraz  z uzasadnieniem jest załącznikiem                  

nr 16 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz 

Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.  

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                              

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXXIX/391/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego  w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy 

Skalnej 1, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 17  do protokołu. 

 

e) Projekt  uchwały w sprawie likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w 

Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem               

nr 18 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną oraz 

Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.  

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania nad  

projektem uchwały w ww. sprawie.  

 

Następnie w związku z zastrzeżeniami w kwestii wyniku głosowania Przewodniczący 

Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala postawił wniosek o reasumpcję głosowania, po czym 

wobec braku głosów przeciwnych  przeprowadził głosowanie w tej sprawie. 

 W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 24 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 1 głos był wstrzymujący. Wniosek został przyjęty.  

 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił 

ponownie do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.  

W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, 

głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  
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Uchwała Nr XXXIX/392/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy 

Skalnej 1,  została podjęta.   

Uchwała stanowi załącznik nr 19  do protokołu. 

 

f) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia  28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2014 rok”, wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem nr 20 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisję Organizacyjną. 

Głosów w dyskusji nie było.  

 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 25 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych                               

i wstrzymujących nie było.  

 
Uchwała Nr XXXIX/393/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVII/366/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia   28 

listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,  została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 21  do protokołu. 

 

g) 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,  jest załącznikiem                         

nr 22  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Komisję Organizacyjną oraz Komisję Budżetu.  
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Głosów w dyskusji nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                              

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXIX/394/2014 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 stanowi załącznik nr 23  do protokołu. 

 

h) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w sprawie zapłaty za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz 

podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rydułtowach                            

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w roku 2014, wraz                      

z uzasadnieniem, jest załącznikiem  nr 24  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisje Budżetu.  

 

W dyskusji głos zabrali :  

P. Teresa Glenc cytując zapis preambuły projektu uchwały „w sprawie zapłaty za 

ponadlimitowe świadczenia zdrowotne” zapytała o konsekwencje w sytuacji gdy PPZOZ 

nie otrzyma tych środków finansowych. Wobec treści apelu cyt. „Sytuacja ta pogarsza się 

pomimo stałego udzielania przez Powiat Wodzisławski pomocy finansowej zakładowi w 

różnej formie: pożyczek, poręczenia i dotacji.” oraz  cyt. „Sytuacja powyższa rzutuje 

negatywnie na dalsze perspektywy zakładu (….) może zagrozić dalszemu funkcjonowaniu 

zakładu” zapytała, kto będzie finansować szpitale w przypadku nie otrzymania środków, o 

których mowa w apelu i jakie są zagrożenia jednocześnie podkreślając dramatyczne 

pogorszenie się sytuacji finansowej zakładu.    
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Dyrektor PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim p. Bożena Capek 

powiedziała, że zabierając głos odniesie się również do zapytania radnego p. P. Cybułki 

mając na uwadze, iż tematy są ze sobą związane.  

Poinformowała, że wstępny wynik finansowy za rok 2013 PPZOZ przedstawia się 

następująco :  

- wstępna strata wynosi 6. 020 tys. zł.  i jest mniejsza od planowanej, która była na 

poziomie ponad 8 mln. zł. Na ten wynik składają się koszty amortyzacji – ponad 2.600 

tys. zł., niewypłacone nadwykonania za rok 2013 to jest – 2.216 tys. zł. w jednym 

szpitalu i 1.529 tys. zł. w drugim szpitalu. Z uzyskanych informacji NFZ przygotowuje 

ugody w zakresie procedur ratujących życie i nielimitowanych i w przypadku PPZOZ 

kwota wynosiłaby 1.300 tys. zł., natomiast nadwykonania oddziałów pediatrycznych 

wynoszą około 1.500 tys. zł. Taką pulę środków finansowych Dyrekcja stara się   

otrzymać, gdy zsą to zrealizowane świadczenia, za które nie otrzymano zapłaty.  

Nadwykonania dotyczą pododdziału udarowego, oddziałów pediatrycznych, OIOM oraz 

porodów. W zależności od uzyskanych kwot zmniejszy się strata i wtedy  można będzie 

określić wynik finansowy za 2013 rok.   

Stan zobowiązań  na 31 grudnia wynosi 26.657 tys. zł. ogółem, a zobowiązania 

wymagalne wynoszą 2.949 tys. zł.  W roku 2014 r. plan finansowy w przychodach składa 

się z pozycji i umów zawartych z NFZ na dzień dzisiejszy. Nie można przewidzieć kwoty, 

która wpłynie za nadwykonania  i  w związku z tym wpisane zostały kwoty tylko z ww. 

umów. Na tej podstawie plan finansowy na 2014 rok przewiduje stratę ponad 8.800                   

tys. zł.  

  

Innych głosów nie było. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu                        

p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie.                    

W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, 

głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXIX/395/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapłaty za 

ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcia działań mających na celu 

zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim w roku 2014, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25  do protokołu. 
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i) Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Wodzisławskiego, wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem  nr 26   

do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska. 

Głosów w dyskusji nie było.   

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXIX/396/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego, 

została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

j) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego                 

Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2014 rok wraz  z załącznikami, łącznie z uzasadnieniem 

jest załącznikiem   nr 28 do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję 

Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. 

Głosów w dyskusji nie było.   

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                       

i wstrzymujących nie było.  

 

Uchwała Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia                       

19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok 

wraz  z załącznikami, została podjęta.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

k) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr 

XXXIX/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2014-2024, wraz z 

uzasadnieniem    jest załącznikiem nr 30  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz Komisję  

Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

  

W imieniu Zarządu Powiatu  p. Mariusz Rakowski – Skarbnik Powiatu przedstawił 

autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu w preambule oraz § 1 

zmiany oznaczenia uchwały poprzez wprowadzenie zapisu odnoszącego się do uchwały nr 

XXXVIII/376/2013. Stosowne poprawki odnoszą się również do objaśnień.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 24 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych,  głosów przeciwnych                                  

i wstrzymujących nie było.   

  

Uchwała Nr XXXIX/398/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIX/376/2013 z dnia 19 grudnia 

2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2014-2024,została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

 

l) Projekt uchwały w sprawie wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek do 

składu Komisji Zdrowia  i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem  nr 32  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu, Komisję 

Organizacyjną oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.  

Głosów w dyskusji nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                                 

i wstrzymujących nie było.  

  

Uchwała Nr XXXIX/399/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek do składu Komisji Zdrowia                      

i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

m) Projekt  uchwały w sprawie wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek 

do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego, wraz                              

z uzasadnieniem jest załącznikiem   nr 34  do protokołu.  

 

Inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu, Komisję 

Rewizyjną oraz Komisję Organizacyjną.    

Głosów w dyskusji nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 26 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów przeciwnych                                

i wstrzymujących nie było.         

  

Uchwała Nr XXXIX/400/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wyboru Pani Małgorzaty Brzonkalik – Skowronek do składu Komisji Rewizyjnej  

Rady Powiatu Wodzisławskiego, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala o godz. 14:30 ogłosił 20 

minutową przerwę, zaś po wznowieniu obrad przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad.   

 

Ad. 9 

a) sprawozdanie  z  realizacji   Planu   kontroli    Komisji  Rewizyjnej  za   2013  rok, 

jest załącznikiem nr 36 do protokołu.  
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Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  p. Jarosław 

Szczęsny. 

Głosów w dyskusji nie było.  

  

b)  projekt   uchwały  w   sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji   

Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2014  rok, wraz z uzasadnieniem  

jest załącznikiem nr 37 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz Komisję 

Organizacyjną.    

Głosów w dyskusji nie było.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                                

i wstrzymujących nie było.         

  

Uchwała Nr XXXIX/401/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Komisji   Rewizyjnej  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego  na  2014  rok, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad. 10  

a) Projekt uchwały w  sprawie  przekazania skargi organowi właściwemu do jej 

rozpatrzenia, wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 39 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.    

 

W dyskusji glos zabrali :  

P. Piotr Cybułka nawiązując do posiedzenia Komisji Organizacyjnej, które odbyło się                    

w przeddzień sesji powiedział, że nie brał udziału w głosowaniu ponieważ waga zarzutów 

zawartych w skardze i tryb jej procedowania budzi jego niepokój. Dalej powiedział, że 

Rada Powiatu rozpatrywała w dniu 23 maja 2013 r. skargę przesłaną przez Ministerstwo 

Zdrowia i podjęła uchwałę  XXXII/311/2013 z 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi ….. na działania kierownika jednostki organizacyjnej Dyrektora Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  (….). Obydwie sytuacje są podobne, w ww. 

przypadku Ministerstwo Zdrowia wskazało, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi  
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jest Rada Powiatu, natomiast w przedmiotowej sprawie przedstawiony został inny tryb 

postępowania, poprzez jej przekazanie do rozpatrzenia przez Dyrektora PPZOZ i stąd 

istnieją wątpliwości.  

W przypadku poprzedniej skargi  powiedział, iż przekazujące skargę Ministerstwo Zdrowia 

wskazało, że skarżący wnosi „zastrzeżenia do funkcjonowania Szpitala w Rydułtowach 

oraz do niezgodnego z wymogami etyki deontologii zawodowej wykonywania zawodu 

przez lekarzy …. zatrudnionych w ww. podmiocie leczniczym”. 

Dalej posiłkując się  tym samym pismem  powiedział, że  przepis art. 227  Kodeksu 

postępowania administracyjnego wskazuje, iż przedmiotem skargi może być                            

w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy 

albo przez ich pracowników.   

Ponadto w myśl przepisu § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r.             

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jeżeli rozpatrzenie 

skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy 

do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. 

Następnie powiedział, że jego niepokój budzi fakt, że wszystkie skargi, które wpłynęły do 

Rady Powiatu i były skierowane do Komisji Organizacyjnej na etapie przygotowania 

projektu rozstrzygnięcia prace odbywały się w obecności skarżącego. Zapytał, co jest 

innego w tej skardze, że Komisja Organizacyjna nie podjęła takich samych kroków jak                            

w przypadku poprzednich skarg. Znając treść skargi podkreślić należy, iż była to sytuacja 

szczególna, skarżący udał się do szpitala którego mottem jest „Twoje zdrowie jest 

naszym celem. Wybierz nas, a otrzymasz fachową pomoc. Dobro i zdrowie pacjenta 

naszym celem nadrzędnym”. Na tej podstawie zapytał, czy dobro tej pacjentki było celem 

nadrzędnym. 

Następnie powiedział, że nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż jest to skarga na 

pracowników szpitala, jeśli każdy pracownik będzie występował w swoim imieniu to po co 

jest dyrektor. Odpowiedzi na skargę (przekazaną przez Starostę) udzielił Zastępca 

Dyrektora p. Piotr Grabiec.  

Zdaniem radnego skarga została nieprawidłowo zakwalifikowana, jest to skarga na 

Dyrektora, która  powinna ”zrobić porządek z pracownikami”.   

Dodał również, że sytuacja która miała miejsce łamie wszystkie zasady Konstytucji, które 

mówią iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są zobowiązane do 

zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i kobietom ciężarnym, a w tym 

przypadku kobieta urodziła w bardzo trudnych okolicznościach. „ Zakrywanie się”, że są 

ustawy które mówią o sprawowaniu opieki zdrowotnej w poszczególnych godzinach  są 

nie do przyjęcia. Zawsze są sytuacje, gdy ktoś może się spóźnić, ale  w przypadku 

szpitala personel jest na dyżurze. Na konkretnym oddziale, na który pacjentka później 

została przyjęta było dwóch lekarzy. Zaistniała sytuacja wobec kobiety jest niebywała. 
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Kończąc powiedział, że nie mogą powtórzyć się takie sytuacje, radni nie mogą wobec 

takich spraw przechodzić do porządku dziennego,   traktować je  jako kolejną sprawę 

a/a. Nic nie usprawiedliwia zaistniałej sytuacji ani dług, ani NFZ. Rada winna zastanowić 

się w obecności radcy prawnego nad procedurą załatwienia skargi, o co zwrócił się do 

wszystkich radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  na podstawie powyższej wypowiedzi  

zwrócił  się do radnego p. P. Cybułki o sprecyzowanie wniosku.  

 

P. Piotr Cybułka wniósł o ponowne rozpatrzenie skargi przez  Komisję Organizacyjną  

w taki sposób jak poprzednie skargi. 

 

P. Stanisław Małecki – w odniesieniu do uwag radnego p. Cybułki powiedział, że widzi 

w tej wypowiedzi 98 % demagogii. Osobiście pracuje w szpitalu ponad 40 lat i tak samo 

pracują lekarze w drugim szpitalu i nie sądzi, iż celem nadrzędnym nie jest dobro 

pacjenta. Ustalone zostały uregulowania prawne co do sposobu przyjmowania pacjentów, 

lekarzy jest coraz mniej i są trudności w ich przyjmowaniu.  Do szpitala przychodzi 

pacjent ze skierowaniem  na izbę przyjęć. W przypadku ratującym życie zawsze jest 

załatwiony. W systemie jest podstawowa opieka  zdrowotna, której sprawowanie jest 

określone od godzin rannych do godz. 18:00, i każdy lekarz który podpisał umowę z NFZ 

jest zobowiązany do zabezpieczenia w tym czasie opieki medycznej. Istnieją przypadki 

łączenia takiej opieki przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wskutek czego osoby 

przyjmowane sa we wskazanej przychodni. Zabezpieczenie nocnej opieki lekarskiej                   

w szpitalu ustalone zostało poprzez utworzenie POZ, w której przyjmują lekarze spoza 

oddziału. W tym czasie  lekarz będący na dyżurze na oddziale nie jest uprawniony do 

przyjęcia chorego, który zgłosił się na izbę przyjęć.  W przypadku opisanym w skardze 

trudno jest  określić sytuację, ojciec ma prawo niepokoić się, lecz dla chorej  córki 

najlepiej byłoby gdyby zgłosił się na miejscu, lub wezwał lekarza z rejonu, który miałby 

możliwość szybszej interwencji i podjęcia decyzji. Możliwe, że poinformowano, iż lekarz 

POZ będzie od godz. 18:00, być może nastąpiło niezrozumienie, lecz wg opisu nie był to 

stan, który rzutowałby na zagrożenie życia. Stwierdził, iż należy wyjaśnić zdarzenie. 

Dodał również, iż nie sądzi by radni mogliby obiektywnie ocenić tok postępowania, zatem 

przekazanie skargi jest zasadne.  

Odnosząc się do poprzedniej skargi, o której mówił radny p. P. Cybułka powiedział, że 

dotyczyła ona pacjentki oddziału geriatrii, a Rada nie miała prawa wglądu do 

dokumentacji medycznej i w takich sprawach zarzuty rozpatrywane muszą być przez inne 

organy.            
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Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala  powiedział, że radny p. S. Małecki zgłosił 

się do zabrania głosu wcześniej aniżeli radny p. P. Cybułka zgłaszający wniosek, stąd 

zgodnie ze Statutem dopuszcza do głosu jeszcze  jednego mówcę, po czym podda pod 

głosowanie zgłoszony wniosek.  Dodał również, że na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej 

pomimo wezwań Przewodniczącego do dyskusji nie padła propozycja innego rozwiązania.   

 

Zastępca Dyrektora PPZOZ p. Piotr Grabiec -  powiedział, że sytuacja po 

przeanalizowaniu dokumentacji medycznej przedstawiała się następująco :  

W dniu 9 stycznia 2014 r. o godz. 17:25 do izby przyjęć zgłosiła się pacjentka                             

w towarzystwie ojca. Objawy utrzymywały się od dnia 31 grudnia 2013 r.  czyli od 10 

dni. Zespół na izbie przyjęć oceniający stan zdrowia i stan kliniczny pacjentki ocenił go 

jako niezagrażający życiu, stąd też została ona  przekazana do tzw. nocnej i świątecznej 

opieki medycznej. Z uwagi na nieszczęśliwy zbieg okoliczności komunikacyjnych lekarz 

spóźnił się. Wobec braku zagrożenia życia pacjentka czekała na lekarza, który ocenił 

sytuację i zadecydował o godz. 18:25 o skierowaniu pacjentki na oddział ginekologiczno 

– położniczy.  Na oddziale po kolejnym badaniu podjęta została decyzja o jej przyjęciu. 

Wyniki badań laboratoryjnych, które zostały wykonane, potwierdzają iż nie było 

zagrożenia życia. Po 4 dniach pobytu w szpitalu pacjentka został wypisana ze szpitala                   

w dobrym stanie klinicznym.  

W związku z tym nasuwa się pytanie dlaczego chora mając objawy utrzymujące się od 10 

dni nie udała się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma też usprawiedliwienia 

do faktu, iż lekarz się spóźnił. Z uwagi na to, że lekarz dojeżdża z Gliwic, czas dojazdu 

jest długi, obfitujący w nieprzewidziane zdarzenia drogowe. W tym przypadku czas 

dojazdu się wydłużył, stąd porada udzielona została z 25 minutowym opóźnieniem.  

 

Innych głosów nie było, zatem  Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 

poddał pod głosowanie wniosek p. P. Cybułki o odesłaniu skargi do Komisji Organizacyjnej.  

W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 19  

radnych było przeciwnych,  6 radnych wstrzymało się od głosu.     

Rada Powiatu  odrzuciła wniosek o  odesłaniu skargi do Komisji Organizacyjnej. 

 

z kolei głos zabrał p. Grzegorz Kamiński nawiązując do posiedzenia Komisji 

Organizacyjnej, w trakcie którego zapytał Dyrektor PPZOZ o podjętych działaniach celem 

zapobieżenia takim sytuacjom.  

Wobec podjęcia tej tematyki Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala 

poprosił o zabranie głosu Dyrektor PPZOZ.  
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Dyrektor PPZOZ p. Bożena Capek – poinformowała, że odbyło się spotkanie z osobą 

odpowiedzialną za funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej oraz kierownikiem 

izby przyjęć, celem ustalenia sposobu zapobiegania takim zdarzeniom  -  w razie 

spóźnienie lekarza.  

W POZ szpitala w Wodzisławiu Śl. są trzy zespoły, w Rydułtowach dwa,  ustalone zostały 

zastępstwa. Do skarżącego skierowano przeprosiny. 

 

P. Teresa Glenc zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej  z pytaniem       

o przesłanki niezaproszenia do udziału w posiedzeniu skarżącego.  

 

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej p. Adam Krzyżak  odpowiedział, że nikt nie 

zgłaszał wniosku ażeby zaprosić skarżącego, w konkretnym przypadku po analizie treści 

skargi wobec szczegółowych danych, pozostała do rozpatrzenia kwestia wskazania 

organu rozpatrującego.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zwracając się do p. P. Cybułki 

powiedział, że na posiedzeniu Komisji można było na wniosek radnego przyjąć dowolny 

projekt uchwały. Na podstawie opinii prawnej, po dyskusji z Przewodniczącym Komisji 

uznano, iż jest to skarga na pracowników i wobec braku innych propozycji ze strony 

członków przygotowano  projekt uchwały.  

W przypadku, gdyby Komisja uznała, iż jest to skarga na Dyrektora PPZOZ wówczas 

należałoby podjąć uchwałę o wskazaniu nowego terminu rozpatrzenia skargi i wtedy do 

udzielenia wyjaśnień  zostałby zaproszony skarżący. Dodał również, że pacjentka nie 

udzieliła pełnomocnictwa skarżącemu do jej reprezentowania. W przypadku 

rozpatrywania skargi przez Radę Powiatu skarżący byłby wezwany do przedłożenia 

stosownego upoważnienia. Tej samej treści wpłynęła skarga do Starosty Powiatu, który 

posiłkując się opinią prawną skierował skargę do rozpatrzenia przez Dyrektora PPZOZ.  

 

P. Łukasz Krzyształa – zwrócił uwagę, aby w przyszłości kserokopie skargi były 

dołączane do projektu uchwały.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala nawiązując do posiedzenia 

Komisji Budżetu i Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w którym uczestniczył powiedział, 

iż radni wnosili  o nieprzesyłanie skarg. Pozostali radni nie uczestniczący w posiedzeniach 

mieli możliwość zapoznania się z treścią skargi przed sesją, czego osobiście dopilnował.   

 

Innych głosów nie było.  
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, 1 głos był przeciwny                                

i  1 głos wstrzymujący.         

 

Uchwała Nr XXXIX/402/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, została podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

b) Projekt uchwały w  sprawie  przekazania wniosku organowi właściwemu do jego 

rozpatrzenia, wraz z uzasadnieniem  jest załącznikiem nr 41 do protokołu. 

 

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji Organizacyjnej. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.    

W dyskusji głosów nie było.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do 

głosowania nad  projektem uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 27 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów przeciwnych                                 

i  wstrzymujących nie było.         

  

Uchwała Nr XXXIX/403/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia, została 

podjęta.  

Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Ad. 11  

Starosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła  w odpowiedzi na zapytanie p. I. Serwotki 

powiedział, że spotkał się z sołtysami gmin jak również z radami dzielnic. W trakcie 

spotkań oprócz omówienia działalności i osiągnięć Powiatu poinformował o planowanych 

zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2014. Miasto Wodzisław Śl. przeznaczyło 

na inwestycje drogowe 350 tys. zł. i  wyznaczono zadania takie jak  – przebudowa ulicy 

Głożyńskiej, budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Mszańskiej, budowa 

chodnika wraz  z kanalizacją deszczowa przy ulicy Turskiej, przebudowa nawierzchni 

jezdni i chodnika przy ulicy Wolności. Taką samą kwotę zaplanowano w PZD.  

W ramach planowania budżetowego założono, iż na naprawę nawierzchni dróg 

przeznaczona zostanie kwota 1 mln. zł, zaś na pozostałe inwestycje drogowe 600 tys. zł.  

Oprócz tego zaplanowano kwotę 300 tys. zł. na remont mostu w ciągu ulicy Chrobrego. 
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Mając na uwadze wynik finansowy za rok 2013, na podstawie którego będą wolne środki 

planuje się przeznaczyć 1.800 tys. zł. na pozostałe inwestycje drogowe. Projekt 

planowanych do realizacji inwestycji na drogach powiatowych w Wodzisławiu Śl. 

opracowano wg rozeznania, jak również potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli rad 

dzielnic, z których niektóre zostały poparte przez Prezydenta  Miasta. Wśród nich jest 

wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych na ulicy Kopernika w obrębie 

skrzyżowania z ulicą Syrokomli, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi Górnicza i Kokoszycka, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

skrzyżowania ulicy Pszowskiej z ulica Górniczą ( wniosek Rady dzielnicy poparty pisemnie 

przez Prezydenta), przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Chrobrego, wykonanie 

odwodnienie ulicy Oraczy, przebudowa nawierzchni ulicy Skrzyszowskiej, ulicy Turskiej. 

Na te zadania proponuje się przeznaczyć dodatkowo 840 tys. zł. Udział PZD czyli Powiatu 

wynosi 1.190 tys. przy udziale Miasta 350 tys. zł. W związku z zaproszeniem radnych 

Powiatu do udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta, na prośbę radnej 

przygotowano materiały, które zostały dostarczone osobom uczestniczącym                           

w posiedzeniu z ramienia Powiatu. Zaznaczył również, że przedstawione zadania są 

propozycją, która musi być zaakceptowana przez Zarząd Powiatu oraz przyjęta przez 

Radę Powiatu.  

 

Następnie  głos zabrała p. Bożena Capek Dyrektor PPZOZ. W odniesieniu do zapytania 

p. P. Cybułki o uczestnictwo w sesjach Rady w Rydułtowach i Radlinie odpowiedziała, że  

w miesiącu grudniu ani w terminie wcześniejszym roku 2013 nie uczestniczyła                        

w posiedzeniach ww. Rad.  

W zawiązku zapytaniem radnego p. G. Kamińskiego powiedziała, że przedstawiła 

radnemu informacje na temat sytuacji finansowej, zaś  materiały zostaną dostarczone.   

Następnie odniosła się do wypowiedzi p. P. Cybułki  w kwestii skarg. Powiedziała, że 

stwierdzenie, że nie ważne są pieniądze, ważny jest chory to idea i cel który przyświeca 

szpitalom. Dlatego też jest nadwykonań na kwotę 3.700 tys. zł., gdyż każdemu 

potrzebującemu udzielane są świadczenia. W sytuacji, gdyby świadczono by usługi                  

w ramach limitu, zastanowić należy się ile byłoby skarg, nieszczęść ludzkich.  

W roku ubiegłym w m-cu maju zobowiązano Dyrektora do opracowania koncepcji, na 

podstawie której możliwe byłoby określenie czy jest możliwość łączenia oddziałów o tym 

samym profilu, wskazania miejsca oraz określenie nakładów z tego tytułu.  Materiał 

przygotowano w oparciu m.in. o aktualną sytuację finansową danej komórki, zasoby 

kadrowe, koszty reorganizacji. Dyrektor stwierdziła, że wszystkie przedsięwzięcia                  

i reorganizacje wymagają nakładów finansowych, PPZOZ nie posiada dodatkowych 

środków na taki cel.   
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Z analizy wykorzystania łóżek, wskaźników  kontrakt z jednego oddziału mógłby zostać 

przeniesiony na drugi. Sytuacja ta nie dotyczy oddziału dziecięcego. W związku z tym 

każda zmiana byłaby ograniczeniem świadczeń. W związku z prośbą Komisji po kilku 

miesiącach od dnia sporządzenia koncepcji, informacje zostały uaktualnione. W materiale 

znalazł się certyfikat akredytacyjny ( 100 szpitali na 700). Są to obszary w działalności 

medycznej akredytowane przez Ministra Zdrowia oraz Radę Akredytacyjną. Dodać należy, 

że PPZOZ jest dużą placówką działającą w dwóch miejscach. W aktualizacji zawarto 

informacje o dodatkowych działaniach podjętych w ostatnich miesiącach – zmniejszenie 

liczby łóżek w oddziale internistycznym – pododdziale geriatrycznym z 60 na 50, 

likwidacja niektórych komórek organizacyjnych. Wskazano, iż powyższe działania to 

kwota zaoszczędzonych środków w wysokości 250 tys. zł na rok. Nic nie zmieniło się w 

zakresie wskaźników za wyjątkiem oddziału ortopedii,  po upływie 6 miesięcy od 

przeorganizowania czas oczekiwania diametralnie zmniejszył się. Pozostałe wyniki będą 

znane w terminie późniejszym.  

Dodała, że jedynie świadczenia oddziału pediatrycznego mogłyby zostać przejęte przez 

oddział szpitala w Rydułtowach. Jednocześnie przypomniała o dokonanym zmniejszeniu 

łóżek na tym oddziale w Wodzisławiu Śląskim i o niepokojach wśród mieszkańców z tego 

tytułu. Następnie powiedziała, że jest opracowana koncepcja reorganizacji każdego                    

z oddziałów zawierająca również potrzeby finansowe na ich realizację. Materiał zawiera 

również informacje na temat zrealizowanych przedsięwziąć ( winda, remont OIOM) 

Aktualnie remontowane jest skrzydło oddziału chirurgicznego ( 900 tys. zł.)                   

Przedłożone są również dane na temat zagrożeń w przypadku wyboru jednego miejsca 

świadczenia usług ( czas dojazdu, możliwość wyboru przez pacjenta miejsca leczenia                   

w ościennych powiatach ze względu mniejsza odległość od miejsca zamieszkania).                     

W kwestii oddziałów rehabilitacyjnych powiedziała, że ich przychody pokrywają jedynie 

koszty wynagrodzeń ze względu na system finansowania. Możliwe byłoby utworzenie 

systemu dziennego, ponadto utworzenie rehabilitacji neurologicznej gdyż jest oddział 

udarowy, lecz świadczenia te nie są korzystniejsze finansowo, a ponadto należałoby 

dostosować pomieszczenia i mieć  pewność, że świadczenia zostaną zakontraktowane.  

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – w tym zakresie PPZOZ jest nastawiony na 

procedury nielimitowane i ratujące życie, ponieważ jest większa szansa na to, że zawsze 

zostaną zapłacone. Temu służy dostosowane oddziału z większą liczbą łóżek, aby 

realizować większy kontrakt i żeby oddział otrzymał  akredytację do prowadzenia staży 

dla lekarzy i tym sposobem na przyciągniecie młodej kadry. Zamierzenia te mają 

przynieść efekt finansowy.  

Największym przedsięwzięciem wskazującym na reorganizację jest zatrudnienie. 

Przebiega ona permanentnie, w okresie 2,5 lat stan zatrudnienia zmniejszył się o 150 

etatów. Restrukturyzacja zatrudnienia w 2013 r. miała przynieść skutek finansowy  
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ponad 700 tys. zł  w roku 2014. Jednakże niezależnie od zakładu przychody zmniejszyły 

się o 900 tys. zł. ze względu na zmniejszony kontrakt ( na izbę przyjęć i punkty). Od 

2008 r. przychody  oscylowały w granicach 74 mln. zł.   plan na 2014 – 73 mln. zł. i 

zwrócić należy uwagę, że wzrastają koszty utrzymania.  

Podkreśliła, że zobowiązania mają swoje źródło w okresie, w którym powstawały spzoz                   

(1999 r.) Nigdy ujemny wynik finansowy nie był pokrywany, nie odnawiano kapitału 

zakładu. W odniesieniu do opisu dot. zakupu sprzętu Dyrektor powiedziała, że 

wydatkowana kwota wynosi  ponad 1.586. tys. zł. Plan na rok bieżący wynosi 2 mln. zł., 

trzeba zakupić 2 karetki do zespołu ratownictwa medycznego.  

Nadmieniła również, że jeśli sytuacja poradni chorób zakaźnych nie ulegnie zmianie,  

zaproponowane zostanie jej przekształcenie.  

Stwierdziła, że oprócz działań zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów są również 

okoliczności, które nie są zależne od dyrekcji. Jest to opłata za dyspozytornię, i są to 

kwoty miesięczne.  

Podsumowując powiedziała, że jeżeli pozostanie  udzielanie świadczeń w tych zakresach 

jak dotychczas, w 2 miejscach, jeżeli nie będzie zmian finansowania przez NFZ wówczas  

strata finansowa będzie. Dyrektor zagwarantowała, że staraniem będzie, aby była ona 

jak najmniejsza. Stwierdziła również, że jeśli  miałaby być równowaga zysku i strat, bądź 

zysk zakładu to przy tych przychodach, na ten czas, nie ma możliwości jej realizacji.  

 

P. Piotr Cybułka  zapytał o opracowanie, z którego przedstawiono informacje.  

 

P. Bożena Capek – odpowiedziała, że zostały ono przygotowane na wspólne posiedzenie 

Komisji Budżetu i Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W m-cu lutym zostaną 

przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Materiały przestawione zostały na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu i jest to uaktualnienie materiałów z roku poprzedniego.  

 

P. Ireneusz Serwotka powiedział, że wypowiedź Dyrektora PPZOZ realizowana jest                 

w punkcie dot. odpowiedzi na interpelacje ponadto część radnych nie dysponuje ww. 

materiałami, stąd trudno na ten temat rozmawiać. Komisja Budżetu na kolejnym 

posiedzeniu podejmie ponownie temat w oparciu o materiały zawierające zakres z lat 

poprzednich jak również w oparciu o stanowisko Zarządu.  

Stwierdził również, że wobec powyższego propozycja p. P. Cybułki co do przesunięcia 

terminu w planie pracy,  realizacji tematu dot. opieki zdrowotnej była zasadna. 

Powiedział również, że rozumie, iż materiały w temacie zadań drogowych na wspólne 

posiedzenie Komisji Rady Miasta Wodzisławia przygotowane przez Zastępcą Dyrektora 

PZD są również stanowiskiem Zarządu Powiatu. W terminie do 11 lutego nie będzie 

okazji, aby Rada Powiatu wypowiedziała się w tym temacie. Aspektem istotnym jest to,  
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że Zastępca Dyrektora nie ma mocy stanowiącej w konkretnych tematach podziału 

środków.   

 

Na powyższe Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że nie 

znajduje niczego niestosownego w umiejscowieniu wypowiedzi Dyrektora PPZOZ                         

w bieżącym punkcie porządku obrad. W trakcie sesji p. G. Kamiński zwrócił się                             

o umożliwienie zapoznania się z przygotowanymi dokumentami na wspólne posiedzenie 

Komisji, padła też propozycja przesunięcia w planie pracy terminu realizacji tematyki dot. 

ochrony zdrowia, stąd odnosząc się do sytuacji finansowej zakładu Dyrektor przedstawiła 

informacje w tym zakresie.  Dodał, że radni mogą wnieść o składanie informacji  na 

sesjach w określonych przez siebie terminach.   

Z kolei w sprawie udostępnienia materiałów przedłożonych przez Dyrektora PPZOZ na 

posiedzenie Komisji, radny może je otrzymać. Ponadto każdy radny może uczestniczyć          

w dowolnym posiedzeniu Komisji, zaś tematyka dotycząca PPZOZ będzie omawiana 

ponownie na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu.   

W sprawie uzupełnienia odpowiedzi  p. Teresa Glenc zwróciła się o wyjaśnienie 

dotyczące  struktury organizacyjna PPZOZ w przypadku gdy płynność finansowa będzie 

zachwiana  

 

Dyrektor PPZOZ p. Bożena Capek  odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o działalności 

leczniczej, jeżeli strata będzie przekraczała koszty amortyzacji wówczas rada podejmuje  

decyzje, czy w dalszym ciągu zakład funkcjonuje, czy przekształca go, a likwidacja jest 

pierwszym krokiem. Celem  jest - poparte przez organizacje pracownicze – zabezpieczenie 

świadczeń na tym samym poziomie, w tych samych miejscach.   Jeśli nie będzie wyższych 

przychodów, mimo przedstawionych działań organizacyjnych skutkujących obniżeniem 

kosztów, nie będzie możliwości utrzymania takiego stanu. W związku z tym trzeba będzie 

podjąć decyzję co do reorganizacji struktur udzielanych świadczeń.  Minister Zdrowia do 

miesiąca kwietnia ma przedstawić plan działań systemowych i trzeba mieć nadzieje, że 

wpłyną one również na nasze szpitale. Jeśli rozszerzone zostaną kompetencje POZ                    

i specjalistów istnieją obawy, że nastąpią one kosztem szpitali. Plan finansowy 

przygotowywany jest na realny dzień jego sporządzenia.  

 

P. Teresa Glenc na powyższe powiedziała, że wnioskować można, iż grozi likwidacja 

szpitala.  

 

Dyrektor PPZOZ p. Bożena Capek  odpowiedziała, że liczy, iż  niewielka strata będzie 

pokryta i dodała, iż wstępny wynik finansowy to strata  - ponad  6 mln. zł., amortyzacja -  
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2.600 mln. zł.  zaplata nadwykonań  3.700 tys. zł. w tym ratujących życie i pediatria.                 

W zależności od kwoty otrzymanej z NFZ taka będzie różnica  do pokrycia.  

 

Starosta  p. Tadeusz Skatuła w odniesieniu do wypowiedzi p. I. Serwotki  powiedział, że 

pod przygotowanym materiale w zakresie inwestycji drogowych złożony został podpis przez 

Zastępca Dyrektora PZD z upoważnienia Starosty, ze względu na nieobecność Dyrektora. 

Propozycje zostały przedyskutowane i skonsultowane z PZD i Wicestarostą.  

 

Ad. 12 

P. Grzegorz Kamiński – złożył podziękowania pod adresem Zarządu Powiatu i Naczelnika 

i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska za wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w 

doposażeniu pracowni – źródła odnawialne.  

Następnie złożył następujące wnioski:  

1. Wniosek w sprawie uruchomienie punktu  obsługi Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Powyższe  Radny motywuje liczbą mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego wynoszącą 

ponad 150 tysięcy, starzeniem się społeczeństwa i  usytuowaniem takiego punktu                      

w Rybniku, co stanowi utrudnienie   w dostępie do usług tej placówki. 

2. Wniosek w sprawie dostępu do usług rezonansu magnetycznego, z którego 

świadczenia można skorzystać  w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju. Ze względu na długi czas 

oczekiwania, mając na uwadze liczbę mieszkańców Powiatu, należałoby podjąć działania 

w kierunku realizacji takiego przedsięwzięcia, które również mogłoby wpłynąć na 

poprawę warunków finansowych PPZOZ. 

3. Wniosek związany z  spotkaniami  z przedstawicielami rad dzielnic, które winne być 

organizowane w terminach poprzedzających konstruowanie budżetu, przy udziale 

radnych Powiatu i radnych Miasta Wodzisławia. 

 

Ad. 13  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jarosław Szczęsny zaprosił wszystkich 

chętnych radnych do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poświęconego sprawom 

służby zdrowia.  

 

Starosta  p. Tadeusz Skatuła poinformował o otwarciu w dniu 3 lutego 2014 r. Biura 

Paszportowego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, o następujących 

pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu :  

 - dot. aktów wandalizmu – pomalowania farba karetki pogotowia i postępowaniu Policji         

w tym zakresie,  
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W powyższej sprawie Przewodniczący Rady powiedział, że do osoby będącej autorem 

pisma zostanie skierowane zaproszenie do udziału w sesji poświęconej bezpieczeństwu 

publicznemu, a na ten czas pismo skieruje do Komisji Organizacyjnej.  

Również Starosta p. Tadeusz Skatuła poinformował, iż pismo tej samej treści wpłynęło 

do Starosty i również zostanie skierowane do autora zaproszenie na posiedzenie Komisję 

Bezpieczeństwa.  

- uchwały III składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                          

Nr 4100/III/35/2014, Nr 4100/III/36/2014,  

Ww. uchwały przesłane zostaną do wiadomości Zarządowi Powiatu.  

- informacja o skierowaniu do konsultacji z mieszkańcami planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu drogowego,  

-  informacja o zmianie składu Klubu Radnych,  

- pismo Przewodniczącego Sejmiku woj. Śląskiego informujące o podjętej uchwale                        

w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2014 rokiem Henryka Sławika wraz                              

z uchwałą. 

Powyższe pisma są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że następna sesja 

zwołana zostanie na dzień 27 lutego 2014 r., po czym przedstawił harmonogram 

posiedzeń komisji na miesiąc luty.  

Informacja o uczestnictwie Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady                             

w uroczystościach jest załącznikiem nr 43  do protokołu.  

 

Ad. 14 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala 

zamknął obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz. 16:30  

 

Protokołowała  

Krystyna Kuczera. 

 

        Przewodniczący Rady 

 

           /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 


