Wodzisław Śl., dn. 12.04.2018 r.
WRZ.0022.17.2018
Protokół Nr 199/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 12 kwietnia 2018 roku

Ad. 1
Starosta p. Ireneusz Serwotka otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:
Ireneusz Serwotka
Danuta Maćkowska
Leszek Bizoń
Janina Chlebik – Turek
Andrzej Kania

- Starosta
- Wicestarosta
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Mariusz Rakowski
- Skarbnik Powiatu
Arkadiusz Marecki
- Radca prawny
Dorota Kowalska
- Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Józef Szymaniec
- Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Jolanta Kwiecień
- Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego
Katarzyna Lerch
- Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przedstawienia Radzie
Powiatu Wodzisławskiego oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
4. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego materiału pt. „Realizacja
zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej
a terenie Powiatu Wodzisławskiego”.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) złożenia oświadczeń dotyczących zadania pt. „Przygotowanie zaplecza zabiegowego
pomieszczenia bloku operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe”
realizowanego w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
dofinansowanego z rezerwy ogólnej budżetu Wojewody Śląskiego,
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b) udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie ochrony
i promocji zdrowia,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą
„Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w ramach Osi Priorytetowej XI –
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz udzielenie
pełnomocnictw dla dyrektorów szkół zawodowych do realizacji projektu w tych
szkołach.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu
Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
w 2017 roku.
7. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego „Sprawozdania Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego z realizacji Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2017 roku”.
8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury
i ochrony dóbr kultury,
b) udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie sportu,
c) unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych
Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
d) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 221.000 euro dla dostaw lub usług, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim”.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały
Nr 716/2016 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
10. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania
z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl.
w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania
„Termomodernizacja budynku przy ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śląskim”,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania przy
drodze powiatowej ul. Raciborskiej w Syryni,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację
zadania przy drodze powiatowej ul. Mikołaja Kopernika w Wodzisławiu Śląskim,
d) zmiany uchwały nr 347/2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 15 lutego 2012
roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni Panu Tomaszowi Wójcikowi do
wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw należących do zarządcy
dróg,
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e) udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Syryni do poświadczania zgodności odpisów, wyciągów lub kopii
dokumentów z oryginałem w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
f) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą:
„Przebudowa ul. Plebiscytowej w Rydułtowach” w ramach „Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej”,
g) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej 5028S ul. Rymera” w ramach „Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej”.
12. Udzielenie pełnomocnictwa Członkowi Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Leszkowi
Bizoniowi do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako wspólnika spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą
w Raciborzu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 13 kwietnia 2018 r.,
a także wydanie instrukcji co do sposobu głosowania.
13. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków,
b) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegających
na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami
wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych.
14. Sprawy bieżące:
a) pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informujące o złożeniu przez
Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa wypowiedzenia umowy o pracę,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 11/2018,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej
w Gorzycach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2018,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 5/2018,
e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 14/2018,
f) informacja dotycząca procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wodzisławskiego położonej w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 kwietnia 2018 r.
17. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o wycofanie z porządku obrad punktu 11 a)
dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Leszka 10
w Wodzisławiu Śląskim”.
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Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad
w dotychczasowym punkcie 13 podpunktu c) dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok
polegających na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy ogólnej.
Starosta p. Ireneusz Serwotka zaproponował, aby ze względów organizacyjnych dotychczasowy
punkt 9 realizowany był jako punkt 7. Następnie zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a PGNiG
TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie współpracy
w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia szans zatrudnienia
absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy – jako punkt 8, a następne punkty zmienią
odpowiednio swą kolejność. Dodał, że w punkcie „Sprawy bieżące”, w podpunkcie g) przedstawi
informację na temat przebiegu XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,
które miało miejsce w dniach 10-11 kwietnia 2018 r. w Warszawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze
zgłoszonymi zmianami.

Ad. 3
Członek Zarządu p. Janina Chlebik–Turek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oceny zasobów
pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej (zał. nr 2 do protokołu). Przypomniała, że co roku do 30 kwietnia organ
wykonawczy przedstawia Radzie Powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej, która jest
podstawą do planowania budżetu na rok następny. Ocena obejmuje w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy
społecznej, obejmuje również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1307/2018 w ww. sprawie.

Ad. 4
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska zwróciła się o zaakceptowanie i skierowanie do Rady
Powiatu Wodzisławskiego materiału pt. „Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego” (zał. nr 3
do protokołu), który będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu. Opracowanie
to zawiera zagadnienia dotyczące m.in. struktury organizacyjnej PPZOZ po zmianach
restrukturyzacyjnych prowadzonych w 2017r. i 2018r., sytuacji finansowej PPZOZ, wykonania
kontraktu z NFZ. Jeżeli chodzi o zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia to w dużej mierze
dotyczą one Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, realizowane są także poprzez
dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego wykonywanych przez organizacje
pozarządowe. W przedstawionym materiale zawarta jest także informacja na temat realizacji
programów i akcji zdrowotnych prowadzonych w 2017 r. Jeden z rozdziałów poświęcony jest
działalności Rady Społecznej PPZOZ, natomiast dalsza część dotyczy działalności PPZOZ.
Poprosiła o przedstawienie informacji na ten temat przez Dyrektora PPZOZ.
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Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska w nawiązaniu do przedstawionego opracowania
przekazała, że Szpital w 2017 r. realizował założony program restrukturyzacyjny na lata 20172019, który przewidywał lokalizacje oddziałów zabiegowych w Wodzisławiu Śl. i oddziałów
zachowawczych w Rydułtowach. W 2017 r. ta zmiana organizacyjna dotyczyła połączenia
jednoimiennych oddziałów chirurgii i ortopedii z lokalizacją w Wodzisławiu Śl. oraz oddziałów
internistycznych z lokalizacją w Rydułtowach, w celu utworzenia Centrum Leczenia Chorób
Wieku Podeszłego. Realizowane było jedno z najważniejszych zadań związanych z wykonaniem
programu dostosowawczego do dnia 31.12.2017 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
a mianowicie budowa bloku operacyjnego z pełnym zapleczem dla trzech sal operacyjnych,
jak również z salami przygotowawczymi. To zaplecze zabiegowe musiało być wykonane ze
względu na program dostosowawczy, jak i na wymogi NFZ co do zwiększenia liczby zabiegów
w ramach tzw. ustawy sieciowej. Zgodnie z programem restrukturyzacyjnym zmniejszane było
sukcesywnie zatrudnienie w Zakładzie, tylko i wyłącznie w drodze nie przedłużania umów
okresowych, jak również w związku z wypowiedzeniami pracowników oraz z powodu odejść
pracowników na emerytury. Jeżeli chodzi o zatrudnienie lekarzy, to w stosunku do 2015 r.
PPZOZ zatrudnia tylko o 11 lekarzy mniej. Duże znaczenie w tym zakresie miało wypowiedzenie
przez lekarzy umów opt-out, strajki rezydentów, jak również brak lekarzy specjalistów na innych
oddziałach okolicznych szpitali. Zakład czyni nieustanne starania w celu pozyskania kadry
medycznej, gdyż jest coraz mniej pielęgniarek, coraz mniej lekarzy specjalistów, a ogromne
znaczenie w systemie miało przejście lekarzy do POZ-ów, ponieważ nocna i świąteczna opieka
zdrowotna zgodnie z ustawą sieciową została przypisana tylko i wyłącznie do szpitali
publicznych znajdujących się w sieci. Dyrektor stwierdziła, że rok 2017 był bardzo trudny nie
tylko ze względu na brak perspektywy finansowania w okresie rocznym, jak to było
we wszystkich poprzednich latach, ale także w związku z tym, że nie była znana data wejścia
w życie sieci szpitali. Restrukturyzacja i łączenie oddziałów wymagało pewnych nakładów
finansowych, zachodziła potrzeba poniesienia większych kosztów w pewnych okresach
ze względu na konieczność wykonywania nowych procedur i zwiększenia liczby zabiegów
w Szpitalu. Dzięki założonym w planie na 2017 r. działaniom poprawiła się zdecydowanie
dostępność, jakość i ważność świadczeń zdrowotnych oferowanych pacjentom i rozpoczęto
wykonywanie nowych procedur, zwłaszcza w zakresie ortopedii i badań endoskopowych.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania stwierdził, że członkowie Zarządu chcieli by się odnieść
do pisma, które przewidziane jest w porządku obrad w punkcie „Sprawy bieżące”, informującego
o złożeniu przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa wypowiedzenia umowy o pracę.
Członek Zarządu p. Janina Chlebik–Turek zapytała czy zmiana na stanowisku Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa związana z ww. sytuacją będzie miała jakikolwiek wpływ na
działalność Zakładu.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska odpowiedziała, że sytuacja była bardzo trudna przed
ogłoszeniem konkursu, zanim Pan Sławomir Święchowicz został Dyrektorem ds. Lecznictwa,
gdyż nie było żadnych chętnych na to stanowisko, bo sytuacja szpitala była dramatyczna.
Pan Święchowicz po wygraniu konkursu pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa do
czasu gdy złożył wypowiedzenie umowy o pracę, które zostało przyjęte przez Dyrektora. W tej
chwili p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa jest p. Janusz Tkocz - Kierownik Izby Przyjęć
oraz Zespołu Poradni Specjalistycznych. Jest zapewnienie, że do czasu konkursu p. J. Tkocz
będzie zabezpieczał wszystkie czynności związane z tym stanowiskiem jak np. wystawianie kart
zgonów, prowadzenie nadzoru na wykonaniem kontraktu i dokumentacją medyczną. Dyrektor
Sławomir Święchowicz ma dwa tygodnie urlopu, a następnie 9 dni bez obowiązku świadczenia
pracy, na co Dyrektor przystała.
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Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał czy Dyrektor Sławomir Święchowicz podał przyczyny
złożenia wypowiedzenia o pracę.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska odpowiedziała, że w złożonym przez p. Sławomira
Święchowicza zawarte jest wypowiedzenie umowy o pracę i adnotacja o z prośbą o zwolnienie
z obowiązku pracy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu
Wodzisławskiego materiał pt. „Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego”.

Ad. 5
a)
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie złożenia oświadczeń dotyczących zadania pt. „Przygotowanie
zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie
zabiegowe” realizowanego w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dofinansowanego
z rezerwy ogólnej budżetu Wojewody Śląskiego (zał. nr 4 do protokołu). Wicestarosta
poinformowała, iż w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu środków z rezerwy
budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 1,2 mln zł na ww. zadanie zachodzi konieczność
złożenia oświadczeń wymienionych w treści uchwały. Szacunkowy łączny koszt inwestycji
wynosi 1 566 500 zł, dotacja celowa z budżetu Wojewody wynosi 77%, wkład własny Powiatu
wyniesie 297 150 zł, tj. 19%, a wkład własny PPZOZ 69 350 zł, czyli 4% kosztów inwestycji.
Termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 r.
Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał jak wygląda kwestia zabezpieczenia środków Powiatu
na ten cel.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że kwota stanowiąca wkład własny Powiatu
zabezpieczona jest w budżecie Powiatu w ramach środków pierwotnie przyznanych Zakładowi
w Dziale 851 – Ochrona zdrowia. Obecnie środki te realnie stanowią kwotę 1,2 mln zł, która
ulegnie pomniejszeniu o wkład Powiatu do przedmiotowego zadania, tj. 297 150 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1308/2018 w sprawie złożenia oświadczeń dotyczących zadania
pt. „Przygotowanie zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku operacyjnego pod zabiegi
operacyjne i pracownie zabiegowe” realizowanego w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
dofinansowanego z rezerwy ogólnej budżetu Wojewody Śląskiego.
b)
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie
ochrony i promocji zdrowia (zał. nr 5 do protokołu). Przekazała, że w ramach konkursu wpłynęło
5 ofert, w tym 4 oferty nie spełniły wymogów formalnych. Wobec tego proponuje się przyznać
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dotację Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego na realizację zadania publicznego
pn.: „Zdrowie to największy skarb” w wysokości 2 379,50 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
uchwałę Nr 1309/2018 w ww. sprawie (przy 4 głosach „za”, 1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu).
c)
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwą „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w ramach Osi Priorytetowej
XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz udzielenie pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół zawodowych do realizacji projektu w tych szkołach (zał. nr 6 do protokołu). Wicestarosta
poinformowała, że wartość projektu to 1 870 646,76 zł, w tym 95% dofinansowania z UE
tj. 1 777 114,42 zł oraz 5% niepieniężnego wkładu własnego Powiatu w wysokości 93 532,34 zł.
Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.
W projekcie będzie uczestniczyć 405 uczniów, z tego 236 podejmie płatny staż lub praktykę
u pracodawców/przedsiębiorców. Szkoły uczestniczące w projekcie to: Zespół Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1310/2018 w ww. sprawie.

Ad. 6
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu p. Józef Szymaniec przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu Wodzisławskiego za
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 roku (zał. nr 7
do protokołu). Naczelnik przekazał, że w związku z dyspozycją Zarządu co do ponownego
przeanalizowania możliwości przyznania Nagrody dla zawodników którzy zdobyli III miejsce
w Mistrzostwach Świata Szkół w siatkówce plażowej, organizowanych przez International
School Sport Federation, Wydział Promocji, Kultury i Sportu poprosił o opinię prawną w tej
kwestii. W związku z uzyskaną opinią Biura Prawnego (zał. nr 8 do protokołu) nasuwa się
wniosek o nieprzyznanie Nagrody za to osiągnięcie, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie
należy do Zarządu Powiatu.
Starosta p. Ireneusz Serwotka stwierdził, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, jednak na
podstawie zapisów obecnie obowiązującego regulaminu przyznawania Nagród, Zarząd może
przyznać Nagrodę lub nie, ale nie może przyznać Nagrody w obniżonej wysokości. Niestety na
obecnym etapie, kiedy trwa procedura przyznawania nagród, tego regulaminu nie można zmienić.
Zapytał, czy można tych zawodników w jakiś inny sposób uhonorować.
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu p. Józef Szymaniec odpowiedział, że można,
ale nie w oparciu o regulamin przyznawania Nagród.
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Starosta p. Ireneusz Serwotka powiedział, że intencją Zarządu jest aby uhonorować tych
zawodników, zatem należy rozważyć jakie są możliwości w tym zakresie.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1311/2018 w ww. sprawie.

Ad. 7
Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego p. Jolanta Kwiecień przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 716/2016
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim ze zmianami
(zał. nr 9 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że jedną z proponowanych zmian w Regulaminie
Organizacyjnym jest utworzenie komórki „Biuro Służby BHP”. Dotychczas zadania z tej
dziedziny były realizowane jednoosobowo, a utworzenie Biura pozwoli na zatrudnienie
inspektora ds. bhp, który mógłby zastępować w razie nieobecności głównego specjalistę ds. bhp,
a dzięki temu w sposób ciągły i prawidłowy realizowane będą zadania związane ze służbą bhp.
Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia zadań z zakresu współpracy partnerskiej z Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu do Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.
Z uwagi na to, że szeroko pojęta współpraca partnerska obejmuje zarówno przygotowanie
wniosków, jak i pozyskiwanie środków, zasadne jest aby realizacją tych zadań zajął się Wydział
zajmujący się pozyskiwaniem środków. Naczelnik dodała, że w związku z tym, iż dotychczas
wprowadzono już wiele zmian do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego, to proponuje
się ujednolicenie zapisów i wprowadzenie tekstu jednolitego.
Starosta p. Ireneusz Serwotka uzupełnił, że inspektor w Biurze Służby BHP będzie zatrudniony
na 1/10 etatu i będzie to jeden z obecnych pracowników Starostwa posiadający stosowne
uprawnienia.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1312/2018 w ww. sprawie.

Ad. 8
Starosta p. Ireneusz Serwotka poprosił na posiedzenie Zarządu Powiatu przedstawicieli PGNiG
TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., po czym nastąpiło podpisanie porozumienia
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie współpracy w zakresie podniesienia jakości kształcenia
zawodowego oraz zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy.
Ze strony PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. porozumienie podpisali: Marek
Rusakiewicz – Prezes Zarządu oraz Artur Michałowski – Zastępca Prezesa Zarządu, natomiast
ze strony Powiatu Wodzisławskiego podpisy złożyli: Ireneusz Serwotka – Starosta Wodzisławski
oraz Danuta Maćkowska – Wicestarosta Powiatu.
Następnie omówione zostały plany co do podjętej współpracy, a także zakładane efekty. Zakres
współpracy obejmuje:
 realizację praktyk zawodowych na terenie PGNiG,
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 objęcie przez PGNiG patronatem klas kształcących młodzież w dziennym systemie
nauczania na poziomie technikum,
 przygotowanie przez szkołę, przy wsparciu merytorycznym PGNiG, programu nauczania
obejmującego obszary kształcenia zawodowego zaproponowane przez PGNiG
z zapewnieniem realizacji podstawy programowej,
 przygotowanie kadry pedagogicznej szkoły, przy wsparciu merytorycznym PGNiG
do realizacji programu nauczania,
 promocję szkoły i popularyzację kształcenia zawodowego,
 promocję PGNiG na terenie szkoły.
Szkoły objęte porozumieniem to:
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
- Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
Obrady Zarządu Powiatu opuściła p. Janina Chlebik – Turek
Ad. 9
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch
przedstawiła „Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji Programu
Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku” (zał. nr 10 do protokołu).
Naczelnik przypomniała, że zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Zarząd Powiatu do końca maja każdego roku ma obowiązek przedstawić
Radzie Powiatu ww. sprawozdanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu
Wodzisławskiego „Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji Programu
Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”.

Ad. 10
a)
Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury
i ochrony dóbr kultury (zał. nr 11 do protokołu).
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch
poinformowała, że ww. projekt uchwały odzwierciedla propozycje Komisji Konkursowej
opiniującej oferty. Natomiast Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
przeanalizował złożone oferty i w uzgodnieniu z resortowym przełożonym proponuje, aby nie
przyznać pełnej puli środków i pozostawić część środków na kolejny konkurs, który planuje się
ogłosić, bądź też na „małe granty”, spodziewając się równie dobrych albo nawet bardziej
atrakcyjnych ofert. Po przeanalizowaniu ofert stwierdzono także, iż w zeszłym roku podobne
zadania były realizowane przy niższych kosztach i przy podobnej liczbie odbiorców, stąd
propozycja innego podziału środków, niż pierwotnie proponowano, tj. w niższych kwotach niż te,
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o które wnioskowali oferenci. W sumie proponuje się przyznanie dotacji na łączną kwotę
10 500 zł, następującym podmiotom:
1) Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Saturator na zadanie pn.: „Co powiecie o powiecie –
20 lat w obrazie i słowie” w wysokości 4 000 zł,
2) Fundacji Teatru Wodzisławskiej Ulicy – TWU im. Doroty Nowak na zadanie pn.:
„20 najpiękniejszych legend na 20 - lecie Powiatu Wodzisławskiego” w wysokości 4 000 zł,
3) Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego na zadanie pn.: „NOWOCZESNOŚĆ DZIŚ,
ZABYTEK JUTRO” w wysokości 2 500,00 zł.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania zaproponował, aby do organizacji pozarządowych
wymienionych w uchwale dopisać z jakich są miejscowości, jeżeli nie wynika to z ich nazw
własnych.
Starosta p. Ireneusz Serwotka przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku
w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury, uwzględniającym propozycje przyznania dotacji
zgłoszone przez Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, a także
poprawkę zgłoszoną przez Członka Zarządu p. Andrzeja Kanię.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1313/2018 w ww. sprawie.
b)
Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie sportu (zał. nr 12
do protokołu).
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch
poinformowała, że ww. projekt uchwały odzwierciedla propozycje Komisji Konkursowej
opiniującej oferty. Naczelnik stwierdziła, że Wydział przeanalizował złożone oferty i mimo, iż są
one atrakcyjne, to proponuje, aby nie przyznawać pełnej puli i pozostawić część środków na
kolejny konkurs, bądź też na „małe granty”, spodziewając się równie dobrych albo nawet
bardziej atrakcyjnych ofert. Poinformowała, że zgodnie z materiałami przedłożonymi na
posiedzenie Zarządu Powiatu Komisja Konkursowa sprawdziła oferty zarówno pod względem
formalnym, jak i merytorycznym i w swoim protokole zaproponowała przyznanie dotacji sześciu
podmiotom na siedem zadań publicznych. Jednakże Naczelnik omawiając wyniki oceny Komisji
przedstawiła również propozycję Wydziału, uzgodnioną z resortowym przełożonym, zgodnie
z którą proponuje się udzielenie dotacji sześciu podmiotom na sześć zadań publicznych. Dotacje
mieliby otrzymać wszyscy oferenci ocenieni pozytywnie pod względem formalnym, przy czym
Wydział proponuje, aby Klub Sportowy „Forma” Wodzisław Śląski skupił się na realizacji
jednego zadania, na które otrzyma dotację (pn.: „20 km na 20-lecie Powiatu Wodzisławskiego”,
które zostało ocenione najwyżej ze wszystkich ofert). W związku z powyższym oferentowi KS
„Forma” Wodzisław Śląski proponuje się dotację w pełnej wysokości, natomiast pozostałym
oferentom dotację w niższych kwotach niż te, o które wnioskowali. Uzasadnieniem innego
podziału środków jest fakt, iż w ubiegłym roku podobne zadania były realizowane przy niższych
kosztach oraz przy porównywalnej liczbie odbiorców. Wobec tego proponuje się przyznanie
dotacji następującym podmiotom:
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1) Klubowi Sportowemu „Forma” Wodzisław Śląski na zadanie pn.: „20 km na 20-lecia Powiatu
Wodzisławskiego” w wysokości 4 680 zł,
2) Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego na zadanie pn.: „SPORT ŁĄCZY POKOLENIA –
druga edycja” w wysokości 2 200,20 zł,
3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ALIGATOR” Gorzyce na zadanie pn.:
„MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE” w wysokości 2 700 zł,
4) Stowarzyszeniu „Czyń Dobro” na Rzecz Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Szkół
i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim na zadanie pn.: „I Śląski marszobieg
terenowy z okazji jubileuszu 20 lecia powiatu wodzisławskiego” w wysokości 5 110 zł,
5) Siatkarskiemu Klubowi Górnik Radlin z siedzibą w Radlinie „VI Grand Prix Starosty
Wodzisławskiego w siatkówce plażowej z okazji jubileuszu 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego”
w wysokości 7 000 zł,
6) Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Marklowice na zadanie pn.:
„Nadzieje Olimpijskie na XX-lecia Powiatu Wodzisławskiego” w wysokości 4 000 zł
Członek Zarządu p. Andrzej Kania zaproponował, aby do organizacji pozarządowych
wymienionych w uchwale dopisać z jakich są miejscowości, jeżeli nie wynika to z ich nazw
własnych.
Starosta p. Ireneusz Serwotka przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku
w zakresie sportu, uwzględniającym propozycje przyznania dotacji zgłoszone przez Naczelnika
Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, a także poprawkę zgłoszoną przez
Członka Zarządu p. Andrzeja Kanię.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1314/2018 w ww. sprawie.
c)
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego
w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa (zał. nr 13 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła,
że w ramach konkursu nie wpłynęła żadna oferta, zatem należy go unieważnić.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1315/2018 w ww. sprawie.
d)
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000
euro dla dostaw lub usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa
sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim” (zał. nr 14 do protokołu). Do składu Komisji Przetargowej proponuje
się powołać osoby z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego oraz Biura Informatyki.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1316/2018 w ww. sprawie.
Ad. 11
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu
Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. w 2017 roku (zał. nr 15 do protokołu).
Poinformował, że przedstawione sprawozdanie zawiera informacje o administrowanych przez
PZZN nieruchomościach wraz z charakterystyką tych nieruchomości, informacje statystyczne
o najemcach i dzierżawcach, dochody i wydatki jednostki w porównaniu do roku 2016, a także
fotografie obrazujące najważniejsze inwestycje zrealizowane przez PZZN w 2017 r.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania zwrócił uwagę, na to, iż tworzone są archiwa zakładowe
w różnych lokalizacjach, a być może należałoby rozważyć utworzenie jednego archiwum
na większej przestrzeni.
Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał jakie podjęto działania, żeby uzyskać
wydatkowanych przez Powiat środków na nieruchomość przy ul. Wolności w kwocie
1,3 mln zł, a nie otrzymanych z dotacji. Poprosił także o przygotowanie informacji na
wolnych, niezagospodarowanych powierzchni w nieruchomościach administrowanych
PZZN.

zwrot
około
temat
przez

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń poinformował, że w ubiegłym tygodniu wpłynęła zgoda
na finansowanie całości. Dodał, że czynione są starania o zwrot wydatkowanych środków,
a konkretną informację w tym temacie przygotuje w terminie późniejszym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu
Wodzisławskiego sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. w 2017 roku.

Ad. 12
a)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację
zadania przy drodze powiatowej ul. Raciborskiej w Syryni (zał. nr 16 do protokołu).
Poinformował, że Rada Gminy Lubomia podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi na realizację ww. zadania w wysokości 350 000 zł.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu brak wskazania zabezpieczenia
środków własnych na przedsięwzięcie.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń poinformował, że środki są zabezpieczone w budżecie PZD
w wysokości 350 000 zł, czyli w tej samej wysokości jaką zadeklarowała Gmina Lubomia.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
uchwałę Nr 1317/2018 w ww. sprawie (przy 3 głosach „za”, 1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu).
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b)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem
na realizację zadania przy drodze powiatowej ul. Mikołaja Kopernika w Wodzisławiu Śląskim
(zał. nr 17 do protokołu). Przekazał, że Rada Miejska w Wodzisławiu Śląskim podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację ww. zadania w wysokości
500 000 zł. Wkład Powiatu w wysokości 5000 000 zł zabezpieczony jest z wolnych środków
pochodzących z 2017 r.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1318/2018 w ww. sprawie.
c)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr 347/2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego
Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni Panu Tomaszowi Wójcikowi
do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw należących do zarządcy dróg
(zał. nr 18 do protokołu). Członek Zarządu p. Leszek Bizoń wyjaśnił, że w ostatnim czasie
pojawił się problem w ramach upoważnień które zostały udzielone Dyrektorowi Powiatowego
Zarządu Dróg, a mianowicie nie zostało sprecyzowane, że Dyrektor może poświadczać zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przedstawianych przez strony, znajdujących się w aktach
postępowań administracyjnych PZD. Wobec tego, przedstawiony projekt uchwały dotyczy
zwiększenia upoważnienia dla Dyrektora PZD o możliwość poświadczania odpisów tych
dokumentów.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1319/2018 w ww. sprawie.
d)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni do poświadczania zgodności odpisów, wyciągów
lub kopii dokumentów z oryginałem w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
(zał. nr 19 do protokołu). Przekazał, że chodzi o upoważnienie kolejnych pracowników PZD
w przypadku nieobecności Dyrektora, którzy będą mogli dokonywać poświadczenia zgodności
z oryginałem kopii dokumentów z postępowań, które są prowadzone w PZD.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1320/2018 w ww. sprawie.
e)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania
pod nazwą: „Przebudowa ul. Plebiscytowej w Rydułtowach” w ramach „Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
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Drogowej” (zał. nr 20 do protokołu). Zwrócił się o wprowadzenie autopoprawki polegającej
na zastąpieniu w § 1 ust. 2 sformułowania „wnioski zostaną przygotowane i złożone”
sformułowaniem: „wniosek zostanie przygotowany i złożony”. Poinformował, że finansowanie
tego zadania jest zapewnione wspólnie z Miastem Rydułtowy, udział własny Powiatu jest
zabezpieczony, a dodatkowo istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 60%
z Rządowego Programu.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski zapytał czy w uzyskaniu dofinansowania do tego zadania
problemu nie stanowi stopień zaawansowania inwestycji.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń odpowiedział, że w trakcie realizacji zadania można składać
wnioski o dofinansowanie.
Zarząd Powiatu zaakceptował zgłoszoną autopoprawkę i podjął w głosowaniu jednogłośnie
uchwałę Nr 1321/2018 w ww. sprawie.
f)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania
pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 5028S ul. Rymera” w ramach „Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej” (zał. nr 21 do protokołu). Przekazał, że do ww. Programu można złożyć dwa wnioski
o dofinansowanie i proponuje, aby jako drugie zadanie zgłosić przebudowę ulicy Rymera
w Radlinie. Poinformował również o deklaracji złożonej przez Miasto Radlin dotyczącej
współfinansowania połowy wymaganego wkładu własnego.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania zwrócił uwagę na brak wzmianki w uzasadnieniu, że Miasto
Radlin partycypuje w kosztach tego zadania.
Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał czy jest formalna deklaracja ze strony Miasta Radlin
o współfinansowaniu tego zadania.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń odpowiedział, że jest pisemna deklaracja Miasta Radlin w tym
temacie, natomiast sesja Rady Miejskiej na której ma zostać podjęta uchwała w przedmiotowej
sprawie odbędzie się 24 kwietnia br.
Starosta p. Ireneusz Serwotka stwierdził, że warunkiem realizacji tego zadania jest
współfinansowanie ze strony Miasta Radlin. Dodał, że została złożona propozycja Miastu
Wodzisław Śl. w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu
i wspólnej realizacji zadania dotyczącego ul. Mszańskiej, ale nie została zaakceptowana.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski zapytał czy 40% kosztów kwalifikowanych, czyli kwota
1 600 000 zł dodatkowo będzie musiała być zabezpieczona, jeśli Miasto Radlin udzieli pomocy
finansowej w wysokości 800 000 zł.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń odpowiedział, że obecnie w ramach budżetu PZD taka kwota
jest zapewniona i można podpisać oświadczenie o zabezpieczeniu środków na to zadanie. Ocena
wniosków o dofinansowanie ma nastąpić do 15 maja br. i wówczas rozważona zostanie kwestia
zaangażowania środków w jedno czy drugie zadanie.

14

Skarbnik p. Mariusz Rakowski podsumował, że gdy będzie wiadomo jakie zadania uzyskają
dofinansowanie, to może dojść do przesunięcia środków między zadaniami.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1322/2018 w ww. sprawie.

Ad. 13
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o udzielenie jego osobie pełnomocnictwa do
reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako wspólnika spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników w dniu 13 kwietnia 2018 r. (zał. nr 22 do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Członkowi Zarządu p. Leszkowi
Bizoniowi do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako wspólnika spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 13 kwietnia 2018 r., jednocześnie
upoważniając do głosowania „za” podjęciem uchwały przewidzianej w porządku obrad tego
Zgromadzenia.

Ad. 14
a)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (zał. nr 23 do protokołu). Skarbnik przekazał, że
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu należy dokonać w rozdziale 85203
w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2018r. zwiększającą plan dotacji
celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1323/2018 w ww. sprawie.
b)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2018 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami
jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 24
do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu należy dokonać:
- w rozdziale 80142 w celu zabezpieczenia środków dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. w związku z organizacją „Targów edukacyjnych” oraz
„Pikniku edukacyjnego” (zakup poczęstunku i napojów dla młodzieży, wynajem sal, umowy
zlecenia dla konferansjera, zapłata za występy zespołów muzycznych itp.)
- w rozdziale 80195 w celu zabezpieczenia środków dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Rydułtowach na realizację projektu „Nowoczesne pracownie skutecznym
nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”
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w związku z uznaniem wydatku jako niekwalifikowany i koniecznością pokrycia go
ze środków własnych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1324/2018 w ww. sprawie.
c)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2018 rok polegających na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy ogólnej (zał. nr 25
do protokołu). Skarbnik poinformował, że przeniesień z rezerwy celowej dokonuje się na rozdział
80142 w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie warsztatów
szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów w ramach realizowanego przez placówkę projektu:
„Szkoła przeciwko nienawiści” (wyjazd do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu).
Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał jaki będzie stan rezerwy po tej operacji.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że rezerwa ogólna wynosi 512 998 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1325/2018 w ww. sprawie.

Ad. 15
a)
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
informującym o złożeniu przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa wypowiedzenia umowy
o pracę (zał. nr 26 do protokołu).
b)
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 11/2018 (zał. nr 27 do protokołu).
c)
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu
Pomocy Społecznej w Gorzycach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2018
(zał. nr 28 do protokołu).
d)
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 5/2018 (zał. nr 29 do protokołu).
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e)
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 14/2018 (zał. nr 30 do protokołu).
f)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił informację dotyczącą procedury zbycia
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego położonej w Gaszowicach przy
ul. Rydułtowskiej 1 (zał. nr 31 do protokołu). Poinformował, że w wyniku dalszych negocjacji
co do ustalenia ceny zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Gaszowice, Gmina ta utrzymuje
propozycję w wysokości 500 000 zł wraz z deklaracją pokrycia kosztów związanych
z ewentualnym podatkiem VAT, a Powiat proponuje cenę sprzedaży 700 000 zł. Przekazał, że
Gmina Gaszowice argumentuje, że konieczne jest poniesienie nakładów w tej nieruchomości
na kwotę 450 000 zł łącznie z termomodernizacją i z wymianą źródła ciepła. Zaproponował, aby
dojść do porozumienia w tej kwestii i ustalić ostateczną cenę nieruchomości. Wobec tego zwrócił
się do Zarządu o wyrażenie zgody na obniżenie ceny zbycia. Dodał, że budynek kiedyś był
budowany w czynie społecznym przez mieszkańców, stąd radni Gminy Gaszowice oponują nad
kupnem tego, co było kiedyś ich własnością, jednak sytuacja prawna i własnościowa jest zupełnie
inna.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania zasugerował, że warto podjąć jeszcze negocjacje
i zaproponować kwotę 600 000 zł.
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska stwierdziła, że negocjacje mogą się przeciągać i należy
wziąć pod uwagę stanowisko Gminy. Uznała, że jeśli istnieje możliwość wynegocjowania
wyższej ceny to należy próbować to osiągnąć, ale jeżeli nie ma na to szans, to powinno się te
negocjacje zakończyć.
Starosta p. Ireneusz Serwotka powiedział, że rozumie stanowisko Gminy Gaszowice i zauważył,
że fundusz Gminy związany z ośrodkiem zdrowia dotyczy nie tylko jego kupna, ale także
licznych inwestycji. Zwrócił również uwagę na fakt, iż Gmina ta wielokrotnie wspomagała
Powiat Wodzisławski, np. w 2016r. dofinansowała kupno karetki, a w roku ubiegłym przekazała
20 000 zł na doposażenie oddziału pediatrii.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu upoważnił Członka Zarządu p. Leszka
Bizonia do zaoferowania sprzedaży Gminie Gaszowice nieruchomości położonej przy
ul. Rydułtowskiej 1 w Gaszowicach za cenę 600 000 zł.
g)
Starosta p. Ireneusz Serwotka przedstawił informację dotyczącą XXIII Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich, które miało miejsce w dniach 10-11 kwietnia 2018 r. w Warszawie.
Poinformował, że podczas tego kongresu odebrał Nagrodę dla Powiatu Wodzisławskiego
za trzecie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, w kategorii powiatów
liczących powyżej 120 000 mieszkańców, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
Starosta przedstawił także przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego udzielających się
w komisjach funkcjonujących w ramach Związku Powiatów Polskich:
- Wicestarosta p. Danuta Maćkowska - Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu,
- Skarbnik p. Mariusz Rakowski - Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych,
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-

-

Michał Lorek - Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego,
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy - Komisja ds. Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej,
Z-ca naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Ilona
Bojczuk - Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz
Środowiska,
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania
Kryzysowego p. Gabriela Bała - Komisja ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa
Obywateli

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację
Ad. 16
Nie odnotowano.

Ad. 17
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 kwietnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 18
Starosta p. Ireneusz Serwotka zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
/-/ mgr Ireneusz Serwotka

Wodzisław Śl., dn. 18 kwietnia 2018 r.
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