Wodzisław Śl., dn. 09.05.2018 r.
WRZ.0022.21.2018

Protokół Nr 203/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 9 maja 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
Michał Lorek
- Sekretarz Powiatu
Adam Duży
- Radca prawny

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 uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów.
4. 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.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 maja 2018 r.
8. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
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Sekretarz p. Michał Lorek poinformował, iż w punkcie „Sprawy bieżące” przedstawiona zostanie
informacja dotyczącą postępowań sądowych w sprawie o zwrot części oświatowej subwencji
ogólnej za lata 2011-2012.
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie przekazania z wolnych środków kwoty 200 000 zł
na modernizację infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie – jako
punkt 4, a następne punkty zmienią odpowiednio swa kolejność. Dodał, że w punkcie „Sprawy
bieżące” przedstawi informację w związku z wątpliwościami co do prawidłowości zapisów
w projekcie uchwały Rady Powiatu dotyczącym zbycia nieruchomości w Gaszowicach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz
ze zgłoszonymi zmianami.

Ad. 3
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pszów (zał. nr 2 do protokołu). Przekazał, że ze względu na fakt, iż projekt planu uwzględnia
zadania realizowane przez Powiat Wodzisławski na mieniu zlokalizowanym na obszarze
podlegającym opracowaniu, proponuje się uzgodnić go pozytywnie.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1350/2018 w ww. sprawie.

Ad. 4
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o podjęcie decyzji dotyczącej przekazania z wolnych
środków kwoty 200 000 zł na modernizację infrastruktury sportowej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Na zadanie to została przyznana dotacja z budżetu Wojewody
Śląskiego w wysokości 200 000 zł, jednak aby móc formalnie złożyć wniosek o tą dotację, należy
przygotować kosztorys i całą wymaganą dokumentację, a wkład Powiatu musi być przynajmniej
w takiej wysokości jak dotacja. Ponadto, żeby móc podpisać umowę z projektantem i móc
rozpocząć realizację tego zadania, muszą być zabezpieczone środki finansowe.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski stwierdził, że wnioskowane środki dotyczą zwiększenia wydatków
w działach właściwych dla wykonywania zadań edukacyjnych. Nie kwestionując zasadności
podejmowania działań inwestycyjnych, zwrócił uwagę na okoliczności dotyczące konieczności
uzupełnienia do końca roku budżetowego planów finansowych jednostek organizacyjnych
oświaty. Jeżeli Zarząd podejmie decyzję o przyznaniu wnioskowanych środków, to o 200 000 zł
będzie mniej środków na uzupełnienie braku w planach finansowych jednostek. Wydział Oświaty
przygotował już pewne analizy, Skarbnik na podstawie danych budżetowych też starał się określić
poziom ewentualnych braków biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
- mniejsze plany na 2018 r. od wykonania za 2017 r. ,
- wzrost dynamiki wydatków w I kwartale br.
- ewentualne szacowane przez Wydział Oświaty skutki wzrostu wynagrodzeń,
Skarbnik stwierdził, że na podstawie posiadanych danych szacuje braki w planach finansowych
jednostek oświatowych na poziomie 4,5 – 4,9 mln zł.
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Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał, czy ta wypowiedź oznacza, iż Skarbnik wnioskuje o to, aby
nie przeznaczać kwoty 200 000 zł na zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski potwierdził.
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska zwróciła uwagę, że na ten stan rzeczy wpływ mają głównie
podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz nauczycieli w powiatowych szkołach
i placówkach oświatowych.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania powiedział, że podwyżki miała pokryć subwencja oświatowa.
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska odpowiedziała, że subwencja pokrywa te wydatki w pewnym
stopniu, ale subwencja nigdy nie pokrywa w całości wydatków szkół i jest niewystarczająca
w stosunku do potrzeb.
Członek Zarządu p. Janina Chlebik–Turek stwierdziła, że jeżeli Powiat nie zapewni udziału
własnego, to nie uzyska dotacji z budżetu Wojewody, a szkoda by było nie skorzystać z tej dotacji,
zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż ta szkoła jest jedną z mniej zadbanych placówek.
Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał w jakiej wysokości są obecnie wolne środki.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że obecnie wynoszą one ponad 1 200 000 zł.
Starota p. Ireneusz Serwotka zwrócił uwagę, że planowane są pewne wpływy do budżetu Powiatu
i te wolne środki z pewnością się zwiększą.
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska stwierdziła, że Oświata z pewnością się podliczy, tak jak
to było każdego roku, mimo że środków z subwencji jest więcej tylko o 200 000 zł. Szkoda by było
rezygnować z tego zadania inwestycyjnego. Ponadto, czynione są starania jeszcze o inne środki,
które będą z pewnością zwrócone np. związane z urlopami czy odchodzeniem pracowników
na emerytury.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 200 000 zł z wolnych środków
na modernizację infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz
na złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski zwrócił uwagę, iż decyzja ta wiąże się z koniecznością
wprowadzenia autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami oraz w sprawie zmiany uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 – 2032, które będą
przedmiotem obrad Rady Powiatu na sesji dniu 10 maja br.
Zarząd Powiatu upoważnił Skarbnika Powiatu do zgłoszenia podczas sesji autopoprawek
do ww. projektów uchwał, wynikających z podjętej decyzji o przeznaczeniu z wolnych środków
kwoty 200 000 zł na modernizację infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie.
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Ad. 5
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 3 do protokołu). Skarbnik przekazał, że zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu należy dokonać w rozdziale 75411 w związku
z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.12.2018 z 18 kwietnia 2018r. zwiększającą plan
dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie: składek ZUS, Funduszu Pracy oraz
na Fundusz Emerytur Pomostowych za odchodzącego funkcjonariusza, który nie nabył uprawnień
do emerytury resortowej.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1351/2018 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 4
do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
należy dokonać:
- w rozdziale 75411 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych
na szkolenie pracownika korpusu służby cywilnej, zakup paliwa do samochodów bojowych
i operacyjnych, zakup środków gaśniczych oraz wyposażenia specjalnego strażaków (kwota
100 000,00 zł),
- w rozdziale 85508 w celu zabezpieczenia środków na usługi prawnicze dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (kwota 18 000,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 1352/2018 w ww. sprawie.
Ad. 6
a)
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą postępowań sądowych w sprawie o zwrot
części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011-2012 (zał. nr 5 do protokołu).
b)
Członek Zarządu p. Leszek Bizoń w związku z wątpliwościami co do konieczności zawarcia
w projekcie uchwały Rady Powiatu dotyczącym zbycia nieruchomości w Gaszowicach, zapisów
dotyczących ceny zbycia, stwierdził, że uchwała jest przygotowana prawidłowo. W gestii Rady
Powiatu jest tylko wyrażenie woli zbycia nieruchomości, a ustalenie ceny jest w kompetencji
Zarządu Powiatu.
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Rpr p. Adam Duży uzupełnił, iż wątpliwości te zgłosił Przewodniczący Rady Powiatu, wobec
czego kwestia ta została skonsultowana z nadzorem prawnym Wojewody. Stanowisko służb
prawnych Wojewody jest takie, iż w treści uchwały nie należy wpisywać ceny zbycia
nieruchomości, gdyż w zasadach zbywania nieruchomości określonych w stosownej uchwale Rady
Powiatu jest wpisane tylko, iż na sprzedaż nieruchomości musi być wyrażona zgoda przez Radę
Powiatu, brak jest zapisów wskazujących ramy finansowe.
Starosta p. Ireneusz Serwotka stwierdził, iż zgadza się z tymi wątpliwościami i uważa, że Rada
Powiatu powinna określić pewne ramy, w jakich Zarząd może się poruszać, pewien poziom
finansowania, bo Zarządowi nie zależy na tak szerokich kompetencjach.
c)
Starosta p. Ireneusz Serwotka poinformował, że koordynatorem inwestycji pn. „Modernizacja sali
konferencyjnej Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Pszowskiej 92” wyznaczona została p. Katarzyna Lerch – Naczelnik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, żeby inwestycja sprostała wszystkim oczekiwaniom.
Podkreślił, że chodzi o koordynację działań, a nie podejmowanie decyzji.
d)
Skarbnik p. Mariusz Rakowski przedstawił informację o udziale w podatku dochodowym od osób
fizycznych za miesiąc kwiecień br. Poinformował, iż z tego tytułu wpłynęła na rachunek bankowy
Starostwa kwota 4 362 005,00 zł, czyli około 1 mln zł więcej porównując rok do roku, co jest
bardzo dobrym wynikiem. Dodał, że nie spotkał się jeszcze z tak wysokim wzrostem analizując
analogiczne okresy poszczególnych lat.
Starosta p. Ireneusz Serwotka stwierdził, że jest to satysfakcjonująca informacja i jeżeli kolejne
kwartały będą też tak dobrze realizowane w tym zakresie, to może być wygospodarowana wysoka
nadwyżka budżetowa.
e)
Starosta poinformował, że wpłynęło powiadomienie z Regionalnej Izby Obrachunkowej
o rozpoczęciu w Starostwie Powiatowym w dniu 21 maja br. kontroli kompleksowej gospodarki
finansowej. Poprosił o wdrożenie procedur związanych z przygotowaniem materiałów do kontroli
(zał. nr 6 do protokołu).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione w punkcie „Sprawy bieżące”.
Ad. 7
Nie odnotowano.

Ad. 8
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 9
Starosta p. Ireneusz Serwotka zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 9 maja 2018 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
WICESTAROSTA
/-/ mgr Danuta Maćkowska

Wodzisław Śl., dn. 16 maja 2018 r.
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