WRZ.0002.5.2018
Protokół nr XL/18
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 21 czerwca 2018 roku

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 21 czerwca 2018 roku
o godz. 14:00. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło
27 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przywitał wszystkich
zaproszonych gości oraz obecnych na sesji pracowników Starostwa, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz media. Lista obecności gości stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Ad. 2
Wicestarosta p. Danuta Maćkowska ogłosiła wyniki konkursu na film
promujący szkoły i placówki powiatowe stworzony przez młodzież:
1. III miejsce zdobył Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim 224 oddane głosy,
2. II miejsce zdobył Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – 305
oddanych głosów,
3. I miejsce zdobyło Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim - 640 oddanych głosów.
Wręczenia nagród w postaci bonów na zakup pomocy edukacyjnych dokonał
Starosta Wodzisławski p. Ireneusz Serwotka.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że z dniem
31 maja br. swoją pracę na stanowisku Naczelnika Wydziału Rady i Zarządu
Powiatu zakończyła p. Krystyna Kuczera. Została zaproszona na dzisiejszą sesję,
ale z niewiadomych przyczyn na nią nie dotarła. Pomimo jej nieobecności,
w imieniu całej Rady jak i Rad poprzednich kadencji, podziękował jej za pracę na
rzecz radnych, którą wykonywała od początku istnienia powiatu.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że porządek
obrad wraz z materiałami na sesję został przesłany radnym drogą elektroniczną
poprzez program „eSesja”.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie nagród uczniom za najlepszy film promujący szkołę lub placówkę
Powiatu Wodzisławskiego.
3. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu.
5. Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej:
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a) sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim za 2017 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej,
b) sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za
2017 rok.
6. Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku
pracy realizowane przez Powiat Wodzisławski w 2017 roku - sprawozdanie
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim za 2017 rok.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIX
sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok,
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego,
c) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu za 2017 rok,
d) informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia
2017 roku,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu za 2017 rok,
f) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok,
g) dyskusja,
h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok,
i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim,
b) zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego
Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2017,
c) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim,
d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXI/305/2013 z dnia
25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie
powiatu wodzisławskiego,
których właścicielem
lub
zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków,
e) wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnej umowy o współpracy pomiędzy
Powiatem wodzisławskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem Jelgava
w Republice Łotewskiej,
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f) powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego zarzadzania
publiczna drogą powiatową nr 3545S w ciągu której leżą ulice Korfantego
i Mickiewicza w Lubomi w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
g) 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,
h) 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,
i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIX/470/2018 z dnia
10 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
j) zmiany Uchwały Nr XVII/236/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Ireneusza
Serwotki.
12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Informacje bieżące.
15.Zamknięcie obrad XL sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przedstawił pismo Zarządu
Powiatu dotyczące prośby o wprowadzenie do porządku obrad sesji dwóch
projektów uchwał. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zgłosił
następujące zmiany do porządku obrad sesji, wynikające z powyższego pisma:
a) wprowadza się dodatkowy pkt 11 j) dotyczący projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowych Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim z przeznaczeniem na realizację działania pt. "Przygotowanie
zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku operacyjnego pod zabiegi
operacyjne i pracownie zabiegowe".
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
przeprowadzenia głosowania imiennego dotyczącego wprowadzenia do porządku
obrad pkt 11 j) projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na
realizację działania pt. "Przygotowanie zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku
operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe". W głosowaniu udział
wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 1 głos przeciwny, bez
głosów wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
b) wprowadza się dodatkowy pkt 11 k) dotyczący projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim w wysokości 200 000,00 złotych.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do
przeprowadzenia głosowania imiennego dotyczącego wprowadzenia do porządku
obrad pkt 11 k) projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 200 000,00
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złotych. W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało
26 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Punkt 11 j) staje się punktem 11 l).
Wobec braku innych zgłoszonych wniosków do porządku obrad Przewodniczący
Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do jego realizacji.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż protokół
został przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala
przystąpił do przeprowadzenia głosowania imiennego nad przyjęciem protokołu.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało
25 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Protokół Nr XXXIX/18 z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 10 maja 2018 roku został przyjęty.
Ad. 5
 Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej:
Członek Zarządu p. Janina Chlebik-Turek przedstawiła trzy najważniejsze
zadania jakie stoją przez pomocą społeczną do końca tej kadencji. Powiedziała, że
we wrześniu musi nastąpić przyjęcie kierunków przekształcenia Powiatowego
Domu Dziecka w Gorzyczkach, w celu dostosowania do wymagań ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Według nowego prawa
w placówce nie może mieszkać więcej niż 14 wychowanków. Dom dziecka
w Gorzyczkach aktualnie liczy 35 osób. Od początku roku pracuje specjalnie
powołany zespół, który opracuje koncepcje jak najbardziej optymalnego
stanowiska zagospodarowania budynku, który istnieje i jednocześnie spełnienia
wymogów najnowszej ustawy. Dodała, że następną sprawą jest opracowanie
kolejnego autorskiego programu do szkoleń rodzin zastępczych. Pracując na
własnym programie, który kończy się w tym roku, PCPR znacznie obniża koszty
szkoleń, które musiałyby odbywać rodziny zastępcze poza powiatem. Kolejnym
problemem jest realizacja projektu miękkiego „Oaza aktywności”, na który PCPR
pozyskało 100% wnioskowanej kwoty, czyli 485 333,34 zł. Projekt jest
kompatybilny z projektem twardym o tej samej nazwie. Kolejnym zadaniem jest
utworzenie filii ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połomi.
Planuje się rozszerzenie ośrodka o 20 dodatkowych miejsc, a finansowanie ma
nastąpić z budżetu Państwa. Jednocześnie wprowadzenie tej dodatkowej filii
pozwoli utrzymać trwałość projektu „Interfejs pomocowy”, który ulega
zakończeniu w bieżącym roku.
W tym miejscu zebrani na sali mogli zobaczyć film dotyczący działań
podejmowanych przez pomoc społeczną działającą na terenie Powiatu
Wodzisławskiego.
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Ad. 5 a)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Irena Obiegły
przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim za 2017 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja Zdrowia
i Pomocy Społecznej wydała pozytywną opinię do powyższego Sprawozdania.
Rada Powiatu przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad. 5 b)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Irena Obiegły
sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017
rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja Zdrowia
i Pomocy Społecznej wydała pozytywną opinię do powyższego Sprawozdania.
Rada Powiatu przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala złożył podziękowania wszystkim
dyrektorom, a za ich pośrednictwem pracownikom jednostek pomocy społecznej,
za pracę, którą wykonują na co dzień na rzecz potrzebujących osób.
Ad. 6
 Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku
pracy realizowane przez Powiat Wodzisławski w 2017 roku - sprawozdanie
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.
Przewodniczący Rady p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja Strategii
i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do powyższego Sprawozdania.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Anna Słotwińska – Plewka
przedstawiła prezentację multimedialną oraz sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w roku 2017. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Rada Powiatu przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad. 7)
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja
Infrastruktury i Ochrony Środowiska wydała pozytywną opinię do powyższego
Sprawozdania.
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych
p. Dezyderiusz Szwagrzak przedstawił film oraz Sprawozdanie z działalności
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim
za 2017 rok.
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Rada Powiatu przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad. 8)
 Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIX
sesji, które stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Sprawozdanie zostało
umieszczone w Programie eSesja. Prezentacja multimedialna stanowi
załącznik nr 11 do protokołu. Informacja o przeprowadzonych przetargach
i prowadzonych postępowaniach została umieszczona w Programie eSesja,
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował,
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.
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Ad. 10
 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu:
Ad. 10 a)
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok,
stanowiące załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przypomniał, że radni
otrzymali powyższe Sprawozdanie w dniu 29 marca 2018 roku. Poinformował
także, że Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu wydały opinie pozytywne.
Starosta Wodzisławski p. Ireneusz Serwotka zabierając w tym punkcie głos
powiedział, że działając na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności na podstawie norm zawartych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przedłożył organowi
stanowiącemu, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:
1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie
dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
2. informację o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest organem
założycielskim.
Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2017 r. przyjęty został Uchwałą Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.
Po stronie dochodów zaplanowano osiągnięcie kwoty 154 326 780,00 zł,
natomiast po stronie wydatków zaplanowano do rozdysponowania kwotę
167 008 339,00 zł. Planowany w początkowej fazie wynik budżetu to deficyt
w wysokości 12 681 559,00 zł.
W toku wykonywania budżetu, plan dochodów zwiększono ostatecznie
do kwoty 150 918 658,08 zł, natomiast plan wydatków osiągnął poziom
166 949 987,08 zł.
Wykonanie budżetu za 2017 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą
147 698 620,54 zł, a po stronie wydatków kwotą 156 830 459,08 zł. Z zestawienia
tych dwóch wielkości wynika, iż na koniec roku budżetowego wygenerowano
deficyt budżetowy wynoszącą 9 131 838,54 zł, który okazał się niższy od założeń
przyjętych w planie. Dodatkowo w rozliczeniu budżetu powiatu za 2017 rok
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należało uwzględnić przepływy finansowe w postaci przychodów budżetowych
w kwocie 23 424 769,39 zł oraz rozchodów budżetowych w kwocie
7 326 226,91 zł. Źródłem przychodów w 2017 roku była emisja papierów
wartościowych, wygenerowane w budżecie wolne środki oraz pożyczka otrzymana
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Na rozchody złożyły się z kolei zobowiązania powiatu z tytułu
zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, jak i pożyczki udzielonej
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Podsumowując
wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok, po uwzględnieniu wszystkich przepływów
pieniężnych składających się na ten budżet można stwierdzić, iż jego saldo
jest dodatnie i zamyka się kwotą 6 966 703,94 zł. Główną powyższego stanu
rzeczy
był
fakt
zaangażowania
środków
budżetowych
w wysokości
27 662 243,29 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym. W stosunku do
wykonania odnotowanego na koniec 2016 rok wydatki inwestycyjne uległy
zwiększeniu o kwotę 11 647 646,40 zł, tj. o 72,73%. Ten wzrost był możliwy
między innymi dzięki pozyskaniu do budżetu powiatu bezzwrotnego wsparcia
zewnętrznego, które w końcu roku zamknęło się kwotą 8 410 946,08 zł i było
wyższe od dochodów inwestycyjnych pozyskanych na koniec 2016 roku
o 36,28%. Oprócz funduszy zewnętrznych źródłem finansowania inwestycji była
przeprowadzona po raz pierwszy w historii powiatu emisja papierów
wartościowych, czyli obligacji.
Z kolei analiza strony dochodowej budżetu dostarcza dowodów na to, że
w zakresie realizacji niektórych źródeł dochodów odnotowano kwoty wykonane
wyższe od założonych w planie. Tytułem przykładu można wymienić:
1. ponadplanowe dochody z tytułu należnych powiatowi udziałów
w podatkach dochodowych, które wyniosły 919 951,23 zł,
2. ponadplanowe dochody pobrane przez powiatowe jednostki budżetowe,
które wyniosły 493 708,63 zł,
3. ponadplanowe dochody z tytułu opłat, które wyniosły 236 885,37 zł,
4. ponadplanowe dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu
administracji rządowej, które wyniosły 355 066,98 zł.
Na te niewątpliwie pozytywne zdarzenia cień kładzie nieadekwatność środków
finansowych przekazywanych z budżetu państwa do kosztów wykonywania zadań
o charakterze publicznym. Ta nieadekwatność dochodowa jest szczególnie
dotkliwa w dwóch obszarach realizowanych przez powiat zadań, a mianowicie w
sferze edukacji jak i wykonywania przez powiat zadań zleconych. W dziedzinie
edukacji odnotowano, po podsumowaniu wszystkich osiągniętych dochodów, mniej
lub bardziej związanych z wykonywaniem zadań, z dokonanymi wydatkami, deficyt
bieżący 3 794 801,24 zł. Gdyby uwzględnić dodatkowo nakłady inwestycyjne
poniesione w związku z wykonywanymi zadaniami edukacyjnymi deficyt wyniósłby
już 9 824 459,74 zł. W roku budżetowym 2017 otrzymano z budżetu państwa
środki finansowe w wysokości 412 817,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń
pracowników wykonujących zadania m. in. w zakresie gospodarki gruntami
i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Tymczasem na wydatki
w powyższym zakresie wyasygnowano kwotę 2 784 372,40 zł. Oznacza to, iż na
wykonywanie zadań zleconych w powyższym zakresie należało zaangażować
środki własne budżetu powiatu w wysokości 2 371 555,40 zł, a stopień pokrycia
wydatków dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa wyniósł jedynie 14,83%.
Oprócz generalnie dobrego wykonania dochodów niewątpliwy wpływ na wynik
budżetu powiatu miało wykonanie wydatków. W zakresie wydatków bieżących był
to poziom 96,37%, a w zakresie wydatków inwestycyjnych 84,04%. Niższe
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wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących dokonano w szczególności
w zakresie:
1. płac i pochodnych, gdzie kwota niewykonanych wydatków wynosi
910 113,59 zł,
2. dotacji na zadania bieżące, gdzie kwota niewykonanych wydatków wynosi
383 528,00 zł,
3. udzielonego poręczenia dla PP ZOZ-u, gdzie kwota niewykonanych
wydatków wynosi 121 000,00 zł,
4. wydatków na zadania statutowe jednostek budżetowych, gdzie kwota
niewykonanych wydatków wynosi 1 856 577,37 zł.
Niższe od ustalonego w planie wykonanie wydatków w zakresie wydatków
bieżących może świadczyć o tym, iż jednostki budżetowe ponosiły koszty
wykonywania zadań z zachowaniem zasad oszczędności i celowości. Niższe
od zaplanowanego wykonanie wydatków inwestycyjnych to przede wszystkim
efekt rozstrzygniętych postępowań o zamówienie publiczne i ofert wykonawców,
którzy proponowali cenę niższą od wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.
Oprócz sprawozdania z wykonania budżetu zarząd powiatu sporządził zgodnie
z regułami właściwymi dla rachunkowości budżetowej sprawozdanie finansowe
powiatu za rok obrachunkowy 2017, a następnie przedłożył to sprawozdanie
organowi stanowiącemu oraz kontrolnemu. Sprawozdanie finansowe obejmowało
swoim zakresem przedmiotowym:
1. bilans z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32 122 490,94 zł,
2. łączny bilans powiatowych jednostek budżetowych i powiatowego zakładu
budżetowego za 2017 rok wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę
238 802 927,37 zł,
3. łączny rachunek zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych
i powiatowego zakładu budżetowego za 2017 rok wykazujący zysk netto w
wysokości 17 390 994,39 zł,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych
i powiatowego zakładu budżetowego za 2017 rok wykazujący wzrost
funduszu o kwotę 23 618 299,25 zł.
Z uwagi na fakt, iż liczba mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego
przekroczyła, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, 150 000 osób
sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu zbadaniu przez biegłego
rewidenta. Wyłoniony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych rewident stwierdził, iż sporządzone przez zarząd powiatu
sprawozdanie finansowe:
−
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia
2017 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
−
sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
−
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego
przepisami prawa, postanowieniami statutu powiatu i regulaminu
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
Dokonując oceny sytuacji ekonomicznej powiatu na podstawie przedłożonego
sprawozdania oraz innych dokumentów finansowych w badanym okresie, biegły
rewident nie zidentyfikował przesłanek, które mogą mieć negatywny wpływ dla
normalnego funkcjonowania powiatu w dającej się przewidzieć przyszłości.
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Sprawozdanie opisowe jak i statystyczne sprawozdania budżetowe
były przedmiotem badań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Organ
nadzoru finansowego wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez zarząd
powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Reasumując należy stwierdzić, że przedłożone przez organ wykonawczy
sprawozdania, w szczególności sprawdzanie z wykonania budżetu za 2017 rok, jak
i sprawozdanie finansowe, spełniają przesłanki wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a dane w nich zawarte nie budzą wątpliwości.
Świadczą o tym treść opinii V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 24 kwietnia 2018 roku, jak i cytowana wyżej opinia biegłego
rewidenta.
Starosta Wodzisławski p. Ireneusz Serwotka przedstawił prezentację
multimedialną, której wydruk stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 10 b)
 Sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego, stanowiące załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przypomniał, że radni
otrzymali powyższe Sprawozdanie 18 maja 2018 roku. Poinformował także, że
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną
i Komisję Budżetu.
Ad. 10 c)
 Opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu za 2017 rok, stanowiąca załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 10 d)
 Informacja o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31 grudnia
2017 roku, stanowiąca załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przypomniał, że radni
otrzymali powyższą Informację w dniu 29 marca 2018 roku. Poinformował także,
że Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną
i Komisję Budżetu.
Ad. 10 e)
 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 10 f)
 Opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok, stanowiąca
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 10 g)
Głosów w dyskusji nie było.
Ad. 10 h)
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
9

z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok, stanowiący
załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu, Komisję
Rewizyjną, Komisję Organizacyjną oraz Komisję Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Wodzisławskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Wodzisławskiego za 2017 rok. W głosowaniu imiennym udział wzięło 26
radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez
głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Uchwała Nr XL/472/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za
2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Wodzisławskiego za 2017 rok została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik
nr 22 do protokołu.
Ad. 10 i)
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok, stanowiący
załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu, Komisję
Rewizyjną, Komisję Organizacyjną oraz Komisję Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie w udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok. W głosowaniu
imiennym udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos
przeciwny, 1 głos wstrzymujący się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
Uchwała Nr XL/473/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok została podjęta. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala stwierdził, że Rada Powiatu
Wodzisławskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok. Pogratulował Zarządowi, który realizował budżet i udzielił
głosu Staroście.
Starosta Wodzisławski p. Ireneusz Serwotka podziękował Radzie Powiatu
w imieniu Zarządu za przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium.
Podziękował także wszystkim, którzy realizowali ten budżet.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala o godz. 16:00 ogłosił
10 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala wznowił obrady sesji
o godz. 16:10.
Ad. 11
 Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 11 a)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi
Opieki
Zdrowotnej
w
Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący
załącznik nr 26 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną i Komisję
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że
organizacje związkowe wniosły uwagi do projektu uchwały, dlatego zostały
powiadomione o terminie posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Komisja, która odbyła się tuż przed sesją, zapoznała się zarówno ze stanowiskiem
Zarządu, które odrzucało uwagi do projektu uchwały, jak i również ze
stanowiskiem organizacji związków zawodowych.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu imiennym udział wzięło 23
radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów wstrzymujących się
i przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 27 do
protokołu.
Uchwała Nr XL/474/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2017 została
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 11 b)
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za
rok obrotowy 2017, stanowiący załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
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Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2017.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23
radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Uchwała Nr XL/475/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2017 została
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad. 11 c)
 Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący
załącznik nr 32 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu imiennym udział wzięło 23
radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 1 głos przeciwny, bez głosów
wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 33 do
protokołu.
Uchwała Nr XL/476/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 34 do protokołu.
Ad. 11 d)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków, stanowiący załącznik nr 35 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr
XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków. W głosowaniu imiennym udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem
głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Uchwała Nr XL/477/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXI/305/2013
z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków została podjęta. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 37 do protokołu.
Ad. 11 e)
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnej
umowy
o
współpracy
pomiędzy
Powiatem
Wodzisławskim
w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem Jelgava w Republice Łotewskiej,
stanowiący załącznik nr 38 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Strategii i Rozwoju
Powiatu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnej umowy
o współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim w Rzeczypospolitej Polskiej
a Powiatem Jelgava w Republice Łotewskiej. W głosowaniu imiennym udział wzięło
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów wstrzymujących się
i przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 39 do
protokołu.
Uchwała Nr XL/478/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie dwustronnej umowy o współpracy
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim w Rzeczypospolitej Polskiej
a Powiatem Jelgava w Republice Łotewskiej została podjęta. Uchwała ta
stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Ad. 11 f)
 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia
zadania publicznego zarzadzania publiczna drogą powiatową nr 3545S
w ciągu której leżą ulice Korfantego i Mickiewicza w Lubomi w zakresie
pełnienia funkcji inwestora, stanowiący załącznik nr 41 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony
Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania
publicznego zarzadzania publiczna drogą powiatową nr 3545S w ciągu której leżą
ulice Korfantego i Mickiewicza w Lubomi w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25
radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Uchwała Nr XL/479/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania publicznego
zarzadzania publiczna drogą powiatową nr 3545S w ciągu której leżą ulice
Korfantego i Mickiewicza w Lubomi w zakresie pełnienia funkcji inwestora
została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Ad. 11 g)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik
nr 44 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja
Budżetu, Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu wydały opinię pozytywną.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski zgłosił w imieniu Zarządu Powiatu
następujące autopoprawki do projektu uchwały:
1. zmiana kwot ogólnych wysokości dochodów i wydatków budżetowych
o kwotę 1 200 000, 00 zł z uwagi na fakt, iż już po złożeniu projektu
przedmiotowej uchwały, Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu do budżetu
kwoty 1 200 000, 00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na
przygotowanie zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku operacyjnego pod
zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe. W związku z powyższym,
w § 1 ust. 1 kwotę 159 930 053,80 zł zastępuje się kwotą 161 130 053,80
zł. W § 1 ust. 2 kwotę 174 531 155,80 zł zastępuje się kwotą 175 731 155,80
zł,
2. dokonanie przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej
następujących kwot:
− w Dziale 600 w Rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 320 000,00 zł,
− w Dziale 801 w Rozdziale 80102 zwiększenie o kwotę 260 000,00 zł,
− w Dziale 801 w Rozdziale 80115 zwiększenie o 20 000,00 zł,
− w Dziale 801 w Rozdziale 80120 zwiększenie o 20 000,00 zł,
− w Dziale 801 w Rozdziale 80130 zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł,
− w Dziale 854 w Rozdziale 85407 zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr
XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami. W głosowaniu imiennym udział
wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos wstrzymujący się,
bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 45
do protokołu.
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Uchwała Nr XL/480/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2018 rok wraz z załącznikami została podjęta. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 46 do protokołu.
Ad. 11 h)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 2032, stanowiący załącznik nr 47 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja
Budżetu, Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu wydały opinię pozytywną.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski zgłosił w imieniu Zarządu Powiatu
autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą umieszczenia w rejestrze
przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały
przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej,
poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej sieci c.w.u. wraz z węzłami
cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizację budynków PP ZOZ
w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”. Wykazany będzie wkład własny w formie
dotacji celowej w limicie wydatków na 2020 rok w wysokości 1 005 717,00 zł.
Wprowadzenie tego przedsięwzięcia skutkować będzie stosowną okolicznością
zmian limitów ustalonych w kolumnach 11.3, 11.3.2 i 12.4 do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr
XXXV/431/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 - 2032.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24
radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Uchwała Nr XL/481/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/431/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018 - 2032 została podjęta.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
Ad. 11 i)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXIX/470/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, stanowiący
załącznik nr 50 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja
Budżetu wydała opinię pozytywną.
Głosów w dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr
XXXIX/470/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W głosowaniu imiennym udział
wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, 4 głosy wstrzymujące się,
bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 51
do protokołu.
Uchwała Nr XL/482/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXIX/470/2018
z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została podjęta. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 52 do protokołu.
Ad. 11 j)
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na realizację
działania pt. „Przygotowanie zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku
operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe”, stanowiący
załącznik nr 53 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja
Zdrowia i Pomocy Społecznej wydała opinię pozytywną.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na realizację działania pt.
„Przygotowanie zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku operacyjnego pod
zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe”. W głosowaniu imiennym udział wzięło
25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez
głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 54 do
protokołu.
Uchwała Nr XL/483/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
udzielenia dotacji celowych Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na realizację działania pt.
„Przygotowanie
zaplecza
zabiegowego
pomieszczenia
bloku
operacyjnego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe” została
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
Ad. 11 k)
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 200 000,00 złotych,
stanowiący załącznik nr 56 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja
Zdrowia i Pomocy Społecznej wydała opinię pozytywną.
Głosów w dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim w wysokości 200 000,00 złotych. W głosowaniu imiennym
udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 57 do protokołu.
Uchwała Nr XL/484/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 200 000,00 złotych została podjęta.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 58 do protokołu.
Ad. 11 l)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/236/2016 z dnia
31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Wodzisławskiego Pana Ireneusza Serwotki, stanowiący załącznik nr 59 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Zarząd
Powiatu zgłosił poprawkę do powyższego projektu, z którą on jako autor projektu
się zgadza. Dotyczy ona zapisu w § 3, gdzie słowa „po upływie jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia” należy zastąpić słowami: „po upływie jednomiesięcznego
okresu odpowiadającego okresowi wypowiedzenia”.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie
wynagrodzenia pracowników samorządowych w załączniku 1 „Wykaz stanowisk,
kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku
funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych
zatrudnionych na podstawie wyboru” wprowadziło dwie tabele wynagrodzeń
obowiązujące do 30 czerwca 2018 roku, która zachowuje dotychczasowe
wynagrodzenie oraz tabele wynagrodzeń obowiązujące od 1 lipca 2018 roku, która
o około 20% zmniejsza widełki wynagrodzenia. W praktyce, zastosowanie tej
drugiej tabeli oznacza konieczność obniżenia wynagrodzenia starosty w czasie
kadencji. Nie ma to nic wspólnego z niewłaściwym wykonywaniem przez niego
obowiązków. Starosta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym
w Starostwie na podstawie wyboru. Przepisy prawa pracy ustalają status
pracowników samorządowych. Art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach
samorządowych stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje
się odpowiednio przepisy kodeksu pracy. W przepisach kodeksu pracy jest zapis,
że nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy bez względu
na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli
pracodawcy i pracownika. Jeżeli pracodawca chce obniżyć wynagrodzenie
pracownika, musi w tym celu stosować regulacje wynikające z kodeksu pracy.
Wykonanie tego Rozporządzenia, które wprowadza dwie tabele, w istocie jest
obniżeniem wynagrodzenia. Pracodawcą w tym wypadku dla Starosty jest Rada
Powiatu. Do nawiązania stosunku pracy zobowiązany jest Przewodniczący Rady.
Jeśli chodzi o sprawy pracownicze, bieżące obowiązki pracodawcy wykonuje osoba
wskazana przez Starostę. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala
powiedział, że w tym stanie prawnym zmuszony był przygotować projekt uchwały,
który de facto obniża wynagrodzenie Staroście pozostawiając ostateczną decyzję
Wysokiej Radzie.
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Zarząd
Powiatu, Komisja Organizacyjna i Komisja Budżetu wydały opinię pozytywną.
W związku z tym, że projekt uchwały bezpośrednio dotyczy interesu prawnego
Starosty, nie będzie on brał udziału w głosowaniu.
Radny p. Dariusz Prus zabierając głos powiedział, że jest to precedens, że jeden
poseł jest w stanie wymusić na Radzie Ministrów decyzję, która jest skandaliczna.
Decyzja obniżająca samorządowcom pensję w rezultacie nieprawidłowości
w rządzie, nie dotyczących w ogóle samorządów, jest sprawą budzącą wielki
niepokój na przyszłość. Powiedział, że w tym konkretnym przypadku uważa, że
popełniono wielki błąd, bo wiąże się to z kampanią wyborczą. W samorządach
dzisiaj większość włodarzy miast pełni funkcje z ramienia Platformy Obywatelskiej
albo komitetów niezależnych. Więc ewidentnie jest to bezpośrednia ingerencja
obecnych rządzących w samorządy. Uważa, że jest to decyzja absolutnie błędna,
ponieważ zniechęca ona nie tylko do kandydowania, ale do pełnienia funkcji, które
wymagają bycia dyspozycyjnym praktycznie online. Obniżenie pensji w trakcie
trwania kadencji – precedens – nigdy nie było tak drastycznej obniżki. Radny
p. Dariusz Prus dodał, że przykro mu, że Rada w ogóle musi taką uchwałę
głosować.
Radny p. Arkadiusz Skowron powiedział, że jest to przykra sytuacja, kiedy za
dobrą pracę trzeba kogoś ukarać obniżając mu pensję. Dodał, że standardy chyba
zostały przyjęte przez obecnie rządzącą partię, kiedy Pani Premier Szydło po
doskonałej kadencji została odwołana, po tym jak dostała wysoką nagrodę. Chciał
się upewnić, czy głosowanie za tą uchwałą spowoduje obniżenie wynagrodzenia
Starosty, bo nigdzie w projekcie uchwały nie jest napisane, że wynagrodzenie
będzie obniżone, są tylko nowe stawki.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 9 października 2006 roku wywiódł taką tezę, że rada
może obniżyć wynagrodzenie ustalone na początku kadencji z zachowaniem
okresu równego okresowi wypowiedzenia, więc patrząc prawnie rada to może
zrobić. Jeżeli rada podejmie tą uchwałę, to sytuacja dla Starosty jako kierownika
urzędu jest jasna – dostosował się do uchwały. Inną sprawą jest zaskarżenie tej
uchwały do sądu pracy, do czego każdy zatrudniony pracownik ma prawo. Trudno
mu się wypowiadać co się stanie, jeśli Rada nie podejmie tej uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/236/2016 z dnia 31 marca
2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana
Ireneusza Serwotki. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. Za
przyjęciem głosowało 18 radnych, 3 głosy przeciwne, bez głosów wstrzymujących
się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 60 do protokołu.
Uchwała Nr XL/485/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVII/236/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Ireneusza
Serwotki została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala oddał głos
Dyrektor PP ZOZ p. Dorocie Kowalskiej.
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Dyrektor PP ZOZ p. Dorota Kowalska w swoim imieniu oraz wszystkich
pracowników PP ZOZ podziękowała Radzie i Zarządowi Powiatu za przyjęcie
sprawozdania oraz udzielone dotacje i pomoc finansową. Bez tej pomocy nie mógł
by się rozwijać. Dodała, że szpital potrzebuje dalszego wsparcia i ma nadzieję, że
Powiat będzie mógł jeszcze takowego udzielić.
Ad. 12
Ze względu na brak zapytań oraz interpelacji, punkt ten był bezprzedmiotowy.
Ad. 13
Nie odnotowano.
Ad. 14
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska p. Mirosław
Andreczko zabierając głos powiedział, że Komisja, której przewodniczy planowała
w drugim kwartale tego roku zapoznać się z tematem dotyczącym stopnia realizacji
budowy nowej wsi Nieboczowy. Z przyczyn niezależnych od Komisji, temat ten
zostanie przeniesiony na trzeci kwartał tego roku. Poprosił Wysoką Radę
o zaakceptowanie tego terminu.
Rada Powiatu nie wyraziła sprzeciwu, zatem zaakceptowała takie postępowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z:
− Rezolucją Rady Miasta Kraków w sprawie ochrony i promocji flagi Unii,
− anonimem pochodzącym z PP ZOZ,
− informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło
Prezydium Rady Powiatu oraz delegowani radni w czasie od ostatniej sesji,
która stanowi załącznik nr 62,
− harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu maju i czerwcu br.
Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował również, że
następną sesję zwoła w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 13:30 i będzie to sesja
uroczysta z okazji 20-lecia powstania Powiatu Wodzisławskiego. Radni otrzymali
zaproszenia ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tej uroczystości. Sesja
zwyczajna natomiast zostanie zwołana w dniu 6 września 2018 roku o godz. 14:00.
Ad. 15
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
o godz. 18:30.

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Konior
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr inż. Eugeniusz Wala
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