Wodzisław Śl., dn. 12 grudnia 2018 r.
WRZ.0022.5.2018
Protokół Nr 5/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 12 grudnia 2018 roku

Ad. 1
Starosta p. Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:
Leszek Bizoń
- Starosta
Tadeusz Skatuła
- Wicestarosta
Krystyna Kuczera
- Członek Zarządu
Kornelia Newy
- Członek Zarządu
Jan Zemło
- Członek Zarządu
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Michał Lorek
- Sekretarz Powiatu
Mariusz Rakowski - Skarbnik Powiatu
Michał Gebel
- Radca prawny
Dorota Kowalska
- Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Wojciech Olszówka - Z-ca Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Szpitala
Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego oraz wydanie zaleceń
pokontrolnych dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Śląskiego Oddziału Okręgowego
w Katowicach w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą: „Oddaję krew –
Chcę być bohaterem życia”.
4. Przedstawienie informacji na temat wykonania zaleceń pokontrolnych przez Powiatowy
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim, wydanych w związku z kontrolą zarządzoną przez Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego
na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie.
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z Fundacją Szkolną „Ekonomik” umowy użyczenia pomieszczeń szkoły
o powierzchni 69,08 m2 stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego będących
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powierzenia prowadzenia
na terenie powiatu wodzisławskiego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc
prawna oraz punktów, w których świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w 2019 roku organizacji pozarządowej oraz przekazania dotacji na ich prowadzenie.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie części składników rzeczowych majątku ruchomego będącego na wyposażeniu
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego w następujących
sprawach:
a) ustalenia ilości komisji powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich
nazw i liczby członków,
b) ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c) ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady
Powiatu Wodzisławskiego,
d) ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
Powiatu Wodzisławskiego,
e) ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Wodzisławskiego,
f) ustalenia przedmiotu działania Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju
Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
g) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Wodzisławskiego,
h) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu Wodzisławskiego,
i) powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
j) powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady
Powiatu Wodzisławskiego,
k) powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu
Wodzisławskiego,
l) powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Wodzisławskiego,
m) powołania Przewodniczącego Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu
Rady Powiatu Wodzisławskiego,
n) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
o) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
Wodzisławskiego,
p) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
q) ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady
Powiatu Wodzisławskiego,
r) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu
Wodzisławskiego,
s) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Wodzisławskiego,
t) ustalenia składu osobowego Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu
Rady Powiatu Wodzisławskiego,
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u) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji
bezpieczeństwa i porządku,
v) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia,
w) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok,
x) przyjęcia deklaracji popierającej dotychczasowe działania Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim czynione na rzecz poprawy jakości
świadczonych usług.
10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) 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,
b) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 1201/2018 z dnia 3 stycznia
2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich określonych
w § 6 pkt 5 Uchwały Nr XXXV/432/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz
z załącznikami.
11. Sprawy bieżące:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Wodzisławskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wodzisławskiego
na 2019 rok wraz z załącznikami,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania
deficytu w wysokości 3.622.140 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2019 rok Powiatu Wodzisławskiego,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Wodzisławskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 - 2034,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zakładu
Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 23/2018,
e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 52/2018,
f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 14/2018/2019.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2018 r.
14. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o zaakceptowanie protokołu z kontroli
realizacji zadania publicznego oraz wydanie zaleceń pokontrolnych dla Polskiego Czerwonego
Krzyża – Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach w związku z realizacją zadania
publicznego pod nazwą: „Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia” (zał. nr 2 do protokołu).
Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji zadania i stwierdzonych
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na tej podstawie nieprawidłowości, proponuje się wydać dla PCK następujące zalecenia
pokontrolne:
- należy zwrócić odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie
w wysokości 0,18 zł,
- należy dokonać zwrotu kwoty 36,00 zł jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz
z odsetkami,
- należy złożyć korektę sprawozdania z realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem
korekty w części III tj. w tabeli „Zestawienie wydatków”,
- należy dokonać korekty opisu faktury z dn. 12.07.2018 r. dotyczącej zakupu toreb
papierowych z nadrukiem.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował protokół z kontroli realizacji przez Polski
Czerwony Krzyż – Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach zadania publicznego pod nazwą:
„Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia” oraz postanowił wydać ww. zalecenia pokontrolne
w związku z realizacją zadania publicznego.

Ad. 4
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła informację na temat wykonania zaleceń
pokontrolnych przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wydanych w związku z kontrolą
zarządzoną przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 3 do protokołu). Przekazała,
iż dyrekcja PPZOZ realizując zalecenia pokontrolne:
- zwiększyła zatrudnienie specjalistów do spraw epidemiologii z 1 etatu do 3,
- zaktualizowała skład Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli
Zakażeń Szpitalnych,
- wydała polecenie służbowe kierującym oddziałami szpitalnymi w zakresie realizacji
obowiązku terminowego wydawania kart leczenia szpitalnego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad. 5
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (zał. nr 4 do protokołu).
Poinformowała, że w ramach ww. konkursu złożona została jedna oferta, przez Zgromadzenie
Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz generalnych w Grodzisku Mazowieckim. Oferta
ta spełniła wymogi określone w procedurze konkursowej i otrzymała 29,60 pkt na 30 pkt
możliwych. Wobec tego Komisja Konkursowa proponuje powierzyć realizację zadania
ww. Zgromadzeniu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 16/2018 w ww. sprawie.
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Ad. 6
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją Szkolną „Ekonomik”
umowy użyczenia pomieszczeń szkoły o powierzchni 69,08 m2 stanowiących własność
Powiatu Wodzisławskiego będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 5 do protokołu). Przekazała, że uchwała w ww. sprawie
podejmowana jest co roku. Wszystkie działania Fundacji skierowane są na potrzeby Zespołu
Szkół Ekonomicznych, m.in. poprzez:
- pomoc w promocji i rozwijaniu talentów,
- wspomaganie i niesienie pomocy uczniom z trudnościami ekonomicznymi,
- wspieranie i organizację działalności rekreacyjno – wypoczynkowej.
Jest to Fundacja, która tej szkole w ocenie Dyrektora placówki bardzo pomaga. Proponuje się
użyczyć pomieszczenie nieodpłatnie, przy czym Fundacja ponosić będzie koszty z tytułu opłat
za media. Fundacja odprowadziła opłaty za media za 2018 r. w wysokości 7 380 zł,
z czego 6 000 zł zostanie odprowadzone na dochody Powiatu, a 1 380 zł odprowadzone będzie
do Urzędu Skarbowego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 17/2018 w ww. sprawie.

Ad. 7
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego
punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz punktów, w których
świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 roku organizacji
pozarządowej oraz przekazania dotacji na ich prowadzenie (zał. nr 6 do protokołu).
Poinformował, że w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie ww. zadania publicznego
wpłynęło 10 ofert, z czego 7 nie spełniło wymogów formalnych. Komisja Konkursowa
dokonała oceny pozostałych 3 wniosków w zakresie merytorycznym. Ocena ofert zawarta
została w protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert.
Każda z tych ofert otrzymała 28 punktów, na wymaganych co najmniej 25. Wobec tego,
Komisja Konkursowa proponuje udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia na Recz Poradnictwa
Obywatelskiego „DOGMA” z Katowic, na prowadzenie:
1) punktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie - punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego,
2) punktu w Urzędzie Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego) - punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
3) punktu w Urzędzie Gminy Mszana - punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 18/2018 w ww. sprawie.

Ad. 8
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części składników rzeczowych
majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
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Śląskim do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 7
do protokołu). Wyjaśnił, że chodzi o przekazanie szaf do przechowywania dokumentacji,
wykorzystywanych przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w czasie gdy miał on swoją siedzibę w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W 2015 r. PZON został przeniesiony do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej
92a, a wyposażenie pozostało w budynku PCPR. Obecnie meble te znajdują się w ewidencji
wyposażenia Starostwa, lecz nie są wykorzystywane do realizowania zadań przez PZON.
Natomiast potrzebę zagospodarowania szaf na cele archiwalne zgłosiło Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Wobec tego proponuje się nieodpłatnie przekazać na rzecz PCPR
wymienione składniki majątkowe Starostwa.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 19/2018 w ww. sprawie.

Ad. 9
a)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia ilości komisji powoływanych przez Radę Powiatu oraz
określenia ich nazw i liczby członków (zał. nr 8 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały
jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
b)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu Rady Powiatu
Wodzisławskiego (zał. nr 9 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest Przewodniczący
Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
c)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 10 do protokołu). Inicjatorem projektu
uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
d)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 11 do protokołu). Inicjatorem projektu
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uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
e)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 12 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest
Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
f)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 13 do protokołu). Inicjatorem
projektu uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
g)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 14 do protokołu). Inicjatorem projektu
uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
h)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 15 do protokołu).
Inicjatorem projektu uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
i)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Powiatu
Wodzisławskiego (zał. nr 16 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest Przewodniczący
Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
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Starosta p. Leszek Bizoń zwrócił uwagę, iż podczas sesji Rady Powiatu należy w sposób jasny
i czytelny przedstawić sposób głosowania, zwłaszcza w przypadku gdy zgłoszonych jest więcej
kandydatów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
j)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 17 do protokołu). Inicjatorem projektu
uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
k)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 18 do protokołu). Inicjatorem projektu
uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
l)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 19 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest
Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
m)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Samorządu oraz Strategii i
Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 20 do protokołu). Inicjatorem
projektu uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
n)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
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Wodzisławskiego (zał. nr 21 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest Przewodniczący
Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
o)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 22 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest
Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
p)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu
Wodzisławskiego (zał. nr 23 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest Przewodniczący
Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
q)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 24 do protokołu). Inicjatorem projektu
uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
r)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 25 do protokołu). Inicjatorem projektu
uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
s)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 26 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest
Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd
Powiatu.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
t)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 27 do protokołu). Inicjatorem
projektu uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
u)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu
komisji bezpieczeństwa i porządku (zał. nr 28 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest
Przewodniczący Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
v)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana
Leszka Bizonia (zał. nr 29 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest Przewodniczący
Rady Powiatu, zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Sekretarz
dodał, iż proponowane wynagrodzenie Starosty nie jest w maksymalnej wysokości.
Poinformował także, iż na sesji Rady Powiatu zostanie wniesiona autopoprawka przez
Przewodniczącego Rady Powiatu, dotycząca skorygowania zapisu słownie kwoty
wynagrodzenia ogółem, gdyż omyłkowo nie zgadza się ona z zapisem liczbowym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
w)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2019
rok (zał. nr 30 do protokołu). Inicjatorem projektu uchwały jest Przewodniczący Rady Powiatu,
zatem projekt ten wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.
x)
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia deklaracji popierającej dotychczasowe działania
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
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z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim czynione na rzecz poprawy jakości świadczonych usług
(zał. nr 31 do protokołu).
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że jest to inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość. Projekt ten wraz z wnioskiem Klubu Radnych o przygotowanie
materiałów na sesję przekazał Zarządowi Przewodniczący Rady Powiatu. Starosta zwrócił
uwagę, iż nie określono jakie materiały powinny być przygotowane, jednak zostały one
opracowane i Zarząd przekaże je Przewodniczącemu Rady Powiatu. Trudno też powiedzieć na
czym ma polegać debata, o której mowa w piśmie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Sekretarz p. Michał Lorek dodał, że cała procedura pod kątem prawnym jest prawidłowa, opinia
radcy prawnego jest pozytywna co do zgodnego pod względem formalnym przygotowania
projektu uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały.

Ad. 10
a)
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 32 do protokołu). Skarbnik poinformował, że zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu należy dokonać:
1) w rozdziale 71015 w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie wypłaty ekwiwalentu
za pranie i używanie odzieży dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim (kwota 63,00 zł),
2) w dziale 750 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z obsługą
organu stanowiącego (kwota 2 000 zł),
3) w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków na:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników dla Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim i Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
(zwiększenie planu w rozdziale 80115 o kwotę 109 103,00 zł),
b) zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej oraz na zakup gaśnic
w związku z protokołem pokontrolnym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nową
instrukcją p.poż. dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
(zwiększenie planu w rozdziale 80115 o kwotę 3 516,00 zł),
c) wynagrodzenia osobowe pracowników dla I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (zwiększenie planu w rozdziale
80120 o kwotę 82 290,00 zł),
d) zakup drukarki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim
(zwiększenie planu w rozdziale 80120 o kwotę 476,00 zł, w rozdziale 80132 o kwotę
260,00 zł),
e) zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. (zwiększenie planu w rozdziale
80142 o kwotę 1 698,00 zł).
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 20/2018 w ww. sprawie.
b)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
Nr 1201/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych
jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich określonych
w § 6 pkt 5 Uchwały Nr XXXV/432/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 grudnia
2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami
(zał. nr 33 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, iż zmian w ww. uchwale należy dokonać
w związku z koniecznością zawarcia umów, których realizacja zapewnia ciągłość działania
jednostek, a których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy te zostaną zawarte
przez: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., I Liceum Ogólnokształcące
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., Zespół Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. oraz Liceum Ogólnokształcące
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 21/2018 w ww. sprawie.

Ad. 11
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości:
a) pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami (zał. nr 34 do protokołu),
b) pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości
sfinansowania deficytu w wysokości 3.622.140 zł przyjętego w projekcie uchwały
budżetowej na 2019 rok Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 35 do protokołu),
c) pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034 (zał. nr 36 do protokołu),
d) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 23/2018 (zał. nr 37 do protokołu),
e) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 52/2018 (zał. nr 38
do protokołu),
f) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 14/2018/2019 (zał. nr 39 do protokołu).
Na posiedzenie Zarządu poproszona została Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. p. Dorota
Kowalska wraz z Zastępcą ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Szpitala p. Wojciechem Olszówką.
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Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że postanowił zaprosić Dyrekcję PPZOZ na posiedzenie
Zarządu z uwagi na zamieszanie medialne w temacie relacji Zarządu i Dyrekcji PPZOZ, choć
osobiście uważa, iż problemu w tym temacie nie ma. Stwierdził, że jest po rozmowie z Panią
Dyrektor Dorotą Kowalską oraz Panem Dyrektorem Wojciechem Olszówką i jest zdania, że
ma niewłaściwych intencji z żadnej ze stron, jednak dla jasności sytuacji i komfortu pracy
należało się spotkać w gronie całego Zarządu i Dyrekcji PPZOZ. Podkreślił, że Zarządowi
Powiatu bardzo zależy na dobrych relacjach z Dyrekcją PPZOZ i zapewnił, że Zarząd będzie
czynił wszystko co możliwe, aby pomóc we właściwym funkcjonowaniu szpitala. Zapytał, czy
Dyrekcja PPZOZ czuje jakieś obawy odnośnie współpracy z obecnym Zarządem Powiatu.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska powiedziała, że szpital bardzo potrzebuje wsparcia.
Słowa, które padły wzbudziły pewien niepokój na temat tego, jaka jest sytuacja szpitala
i nie służyły temu, aby było spokojnie. Budowanie atmosfery, aby właściwe funkcjonować
w trudnym okresie transformacji, wymaga dużo spokoju i poczucia bezpieczeństwa dla
pracowników. Zawirowania wynikały z tego, że chciała wyjaśnić skąd wyniknęło zadłużenie
szpitala, dlaczego jest taki, a nie inny wynik finansowy. Problemów się nie uniknie, bo one
wynikają z rozwiązań systemowych i tego, że służba zdrowia jest niedofinansowana, dlatego
nie ma możliwości, aby bez wsparcia szpital się rozwijał.
Starosta p. Leszek Bizoń zadeklarował, iż na tyle, na ile tylko będzie możliwe Zarząd będzie
wspierał finansowo PPZOZ.
Z-ca Dyrektora PPZOZ p. Wojciech Olszówka poprosił, aby pamiętać o pewnej atmosferze
i spokoju wokół szpitala, żeby nie było niepotrzebnych wątpliwości, co nikomu nie służy. Sfera
finansowa to jedno, ale jest jeszcze sfera personalna, więc należy uważać, aby nie było to
niewłaściwie odbierane przez pracowników, bo długo starano się wypracować spokój i komfort
pracy pracowników.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera powiedziała, że uważa, iż żadnych nieporozumień
pomiędzy Zarządem Powiatu a Dyrekcją PPZOZ nie ma i nie było. Prasa rozpisuje się w tym
temacie, jest on rozdmuchiwany, a to nie służy szpitalowi, ani współpracy. Ze strony Zarządu
jako organu kolegialnego nie padły żadne słowa, które by przemawiały za tym, że jest jakiś
konflikt. Odbyła się konferencja, podczas której Starosta przekazał, że na ten czas wszystko
jest przygotowywane, Zarząd zapoznaje się z zakresami działalności. Padły wówczas pytania
o zadłużenie szpitala, ale trudno powiedzieć skąd wzięła się otoczka medialna w tym temacie.
Z-ca Dyrektora PPZOZ p. Wojciech Olszówka stwierdził, że dotknęła go wypowiedź
Wicestarosty, z której można wnioskować, iż w ciągu dwóch lat jego pracy w szpitalu
zwiększyło się zadłużenie o 8 mln zł. Można było powiedzieć, że szpital ma 45 mln zł
zobowiązań, jednak wskazać, iż 7 mln zł wnika z konieczności uregulowania należności wobec
ZUS i innych.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwracając się do Dyrekcji PPZOZ stwierdziła, że nie ma
w Zarządzie Powiatu osób, które są im nieprzyjazne. To, co powiedział Wicestarosta, to była
chwila emocji, po pierwszej sesji Rady Powiatu, natomiast na konferencji prasowej nic takiego
się nie zdarzyło. Zamierzeniem jest przekazywanie do opinii publicznej dobrych informacji,
m.in. na temat tego, co dobrego dzieje się w szpitalu. Wszystkie rozmowy, które zostały
przeprowadzone, mają budować markę tego szpitala, bo niewątpliwie szpital problemy ma, ale
nie z powodu działalności Zarządu Powiatu, ale z powodu systemu, który bardzo komplikuje
funkcjonowanie. Zadłużenie naszego szpitala wcale nie jest ewenementem, bo podobnie jest
w innych szpitalach.
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Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła wyjaśnił jakie były intencje jego wypowiedzi, na którą
wszyscy się powołują. Jego zdaniem wpływ na ogląd obecnej sytuacji miały media pisząc
o spięciach pomiędzy nim, a kierownictwem szpitala. Uważa, że nie można go posądzać
o nieżyczliwość, czy wrogość w stosunku do szpitala. Zwrócił uwagę, że jako Członek Komisji
Zdrowia, a także podczas sesji Rady Powiatu nigdy nie głosował przeciwko temu co było
dobre dla szpitala. Stwierdził, że określenie „dobra zmiana”, którego użył, mogło być
niewłaściwe odebrane. Powiedział, że zawsze spotykał się z negatywnymi komentarzami
i niezadowoleniem, a czasy się zmieniły i zmieniły się również władze, w dalszym ciągu nie
ma rozwiązania systemowego. Mówiąc o zaległościach PPZOZ nie chciałby, żeby za jakiś czas
ktoś zarzucił obecnemu Zarządowi winę za ewentualne zadłużenie. Powiedział, że sytuacja
w służbie zdrowia jest bardzo trudna, a władze centralne do dnia dzisiejszego nie rozwiązały
problemu. Tłumaczył, że z jego strony nie padło żadne słowo oskarżenia, że w wyniku
działalności obecnego kierownictwa szpitala zostało zwiększone zadłużenie. Odnosząc się
do należności szpitala wobec ZUS wspomniał, że inne szpitale pracowały na podobnych
zasadach i także musiały zwracać nieopłacone składki. Podkreślił, że nie miał takich intencji,
jak to zostało przedstawione w prasie i zawsze kierował się troską o trudną sytuację szpitala.
Członek Zarządu p. Jan Zemło potwierdził, że jemu, jak i wszystkim w Zarządzie Powiatu
zależy na dobru tego szpitala i robią wszystko, aby tak było. Dodał, że wolałby, aby zawsze
w takim gronie były wyjaśniane jakiekolwiek wątpliwości, czy nieporozumienia. Stwierdził,
że Zarząd deklaruje jednoznacznie, że chce i będzie współpracować z Dyrekcją PPZOZ.
Starosta p. Leszek Bizoń przekazał, że poczyniono wspólne ustalenia, iż Zarząd będzie spotykał
się okresowo z Dyrekcją PPZOZ i omawiał w tym gronie wszystkie niezbędne zagadnienia.
Będą czynione starania, aby opinia o szpitalu była jak najbardziej pozytywna.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy poprosiła o przedstawienie informacji na temat ostatnich
przedsięwzięć prowadzonych w szpitalu w Rydułtowach.
Z-ca Dyrektora PPZOZ p. Wojciech Olszówka omówił, jakie działania w ostatnim czasie były
realizowane w szpitalu w Rydułtowach.
Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, że przedstawione informacje świadczą o tym, iż w szpitalu
dzieje się dużo dobrego i wszystkim na tym zależy, a Zarząd deklaruje wsparcie dla działań
Dyrekcji PPZOZ i liczy na dobrą współpracę. Starosta podziękował Dyrektor PPZOZ
p. Dorocie Kowalskiej oraz Z-cy Dyrektora PPZOZ p. Wojciechowi Olszówce za udział
w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Ad. 12
Skarbnik p. Mariusz Rakowski poinformował, iż w styczniu 2019 r. kończy się umowa
na obsługę rachunku bankowego budżetu Powiatu i kompleksową obsługę rachunków
jednostek budżetowych. W związku z tym przeprowadzone zostało postępowanie, mające na
celu wyłonienie banku, który będzie obsługiwał Powiat. Wobec tego, zostały skierowane
zapytania ofertowe do czterech banków: Geting Noble Bank, PKO BP, Bank Spółdzielczy oraz
Centrum Bankowości Korporacyjnej (ING Bank Śląski). Oferty złożyły: Geting Noble Bank
oraz Bank Spółdzielczy. Obie oferty są porównywalne, jednak nieco lepszą ofertę złożył Getin
Noble Bank, który obsługuje Powiat od 1999 r., a także dodatkowo prowadzi dla Starostwa
bezpłatnie punkt kasowy. Skarbnik powiedział, że rekomenduje wybranie Geting Noble Bank
i dodał, że wybór ten odbywa się poza trybem zamówień publicznych.
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Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad. 13
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2018r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 14
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2018r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
/-/ mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 19 grudnia 2018 r.
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