Wodzisław Śl., dn. 16 stycznia 2019 r.
WRZ.0022.4.2019
Protokół Nr 12/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 16 stycznia 2019 roku
Ad. 1
Starosta p. Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:
Leszek Bizoń
Tadeusz Skatuła
Krystyna Kuczera
Kornelia Newy
Jan Zemło

- Starosta
- Wicestarosta
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- 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
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. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r.,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Godów z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r.,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r.,
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e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r.,
f) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 221.000 euro dla dostaw lub usług w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów
certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławski,
będących uczestnikami projektu pn. Młode kadry nasza przyszłością”.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargu na oddanie w najem części nieruchomości zlokalizowanej w budynku
Zespołu Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47, 44-280
Rydułtowy o powierzchni 11,82 m2 na okres 3 lat na rzecz Firmy Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Rafał Babraj, ul. Na Łuku 38F, 44-105 Gliwice.
6. Przedstawienie analizy wydatków poniesionych przez Powiat Wodzisławski w roku 2018 na
wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Wodzisławski jest organem
prowadzącym.
7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim, Pani Marii Lach, do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
pn. „Nowoczesny Nauczyciel Ekonomika” wraz z załącznikami w ramach programu
Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” Mobilność
kadry edukacji szkolnej,
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim, Pani Marii Lach, do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.
„Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach” wraz z załącznikami w ramach
programu Erasmus Plus, Sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, Akcja 1 „Mobilność
edukacyjna” Mobilność uczniów.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wykonywania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Powiatu
Wodzisławskiego.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców
Powiatu Wodzisławskiego.
10. Sprawy bieżące:
a) pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dn. 14.01.2019 r. informujące
o czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej Oddziału Chorób Wewnętrznych I
w Wodzisławiu Śl.,
b) pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dn. 14.01.2019 r. w sprawie
zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynku
Oddziału Chorób Wewnętrznych I w Wodzisławiu Śl.”,
c) informacja o zweryfikowaniu projektów planów finansowych na 2019 rok przedłożonych
przez kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w dniu 9 stycznia 2019 r. i w dniu
14 stycznia 2019 r.
13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
2

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przekazał, iż w punkcie „Sprawy bieżące” przedstawi
informację na temat pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów dotyczącego wniosku Powiatu
o rozłożenie na raty należności z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego zaakceptowania i skierowania pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu
uchwały w sprawie deklaracji woli udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim – jako pkt 4, a następne punkty zmienią odpowiednio swą kolejność.
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawach:
a) wystąpienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych z zawiadomieniem
o okolicznościach, które mogą wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim,
b) wystąpienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych z zawiadomieniem
o okolicznościach, które mogą wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach,
jako punkt 3, a następne punkty zmienią odpowiednio swą kolejność.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze
zgłoszonymi zmianami.

Ad. 3
a)
Kierownik Biura Kontroli p. Janusz Komoniewski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wystąpienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
z zawiadomieniem o okolicznościach, które mogą wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 2 do protokołu).
Poinformował, że w PZD została przeprowadzona kontrola dotycząca zamówień publicznych,
w trakcie której wykryto pewne błędy. Chodzi o to, że w 2016 r. Powiatowy Zarząd Dróg dokonał
niedozwolonego podziału zamówienia, celem obejścia w stosowaniu przepisów prawa zamówień
publicznych poprzez udzielanie na podstawie art. 4 pkt. 8 zamówień, których przedmiotem było
m.in. opracowywanie spraw projektowych, co powinno być przeprowadzone w formie przetargu.
Powiedział, że jest to trudna sprawa, która była analizowana w uzgodnieniu z Wydziałem
Zamówień Publicznych oraz innym podmiotem, aby ocena w tym zakresie nie była subiektywna.
Wysłuchano także wyjaśnień ze strony PZD, jednak nie były one na tyle przekonujące, aby zmienić
stanowisko Biura Kontroli w tej sprawie. Wobec tego poprosił Zarząd Powiatu o skierowanie
sprawy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że temat ten był omawiany już wcześniej w gronie Członków
Zarządu i zaproponował przejście do treści uchwały.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 41/2019 w ww. sprawie.
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b)
Kierownik Biura Kontroli p. Janusz Komoniewski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wystąpienia do rzecznika dyscypliny z zawiadomieniem
o okolicznościach, które mogą wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach (zał. nr 3 do protokołu).
Kierownik Biura Kontroli powiedział, że podobnie jak w sprawie omawianej w poprzednim
punkcie, podczas kontroli w Domu Pomocy Społecznej stwierdzono nieprawidłowości, które
zdaniem kontrolujących mogą wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wobec
czego zwracają się z wnioskiem o skierowanie wyżej wymienionej sprawy do rzecznika dyscypliny
finansów publicznych. Sprawa ta również była głęboko analizowana i konsultowana z innymi
podmiotami, a także wysłuchano wyjaśnień DPS-u.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 42/2019 w ww. sprawie.

Ad. 4
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o zaakceptowanie i skierowanie pod obrady
Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie deklaracji woli udzielenia dotacji
celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 4 do protokołu).
Poinformowała, że 14 stycznia 2019 r. do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo Dyrektora PPZOZ
z prośbą o zapewnienie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja
budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych I w Wodzisławiu Śl.”. Pismo to wraz z pismem
informującym o czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej Oddziału Chorób Wewnętrznych
I w Wodzisławiu Śl. na czas planowanego remontu ujęte zostały w punkcie „Sprawy bieżące”,
zatem Członkowie Zarządu mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. Z pism tych wynika, że
istnieje bezwzględna konieczność przeprowadzenia remontu Oddziału Wewnętrznego I,
doprowadzenia do właściwego stanu higienicznego ścian, sufitów, powierzchni podłogowej, kabin,
grzejników centralnego ogrzewania oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Według decyzji
inspektora sanitarnego termin realizacji tego zadania został przesunięty z roku 2014 do końca 2019
roku i w związku z tym Dyrektor PPZOZ zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie
możliwości dofinansowania tego zadania. Pani Krystyna Kuczera poinformował, że w projekcie
uchwały są zawarte również informacje dotyczącego tego, że Rada Powiatu może podejmować
uchwały w formie deklaracji, które zawierają zobowiązanie do określonego postępowania.
Powiedziała, że podmiot leczniczy może otrzymywać środki publiczne m.in. na remonty oraz
inwestycje. Wspomniała również, że Oddział Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu jest
kluczowym oddziałem mającym istotne znaczenie dla zabezpieczenia ciągłości udzielania
świadczeń medycznych. Oddział ten dysponuje 50 łóżkami i razem z Oddziałem Wewnętrznym II
pełni ostry dyżur, co przekłada się na 90% obłożenie łóżek w Oddziale. Dodała, że dokumentacja
na realizację przedmiotowego zadania jest gotowa, pozwolenie na budowę zostało wydane. Wobec
tego, przychylając się do prośby dyrekcji PPZOZ został przygotowany projekt uchwały Rady
Powiatu dotyczący woli udzielenia dotacji celowej na przedmiotowe zadanie, natomiast
szczegółowe kwestie finansowania będą omawiane po uchwaleniu budżetu Powiatu.
Starosta p. Leszek Bizoń przypomniał, że temat modernizacji budynku Oddziału Chorób
Wewnętrznych I w Wodzisławiu Śląskim jest ujęty w projekcie RPO w ramach działania 10.1.
Powiedział, że na chwilę obecną Powiat nie posiada tych środków. Problem związany
z finansowaniem tego przedsięwzięcia zniknie w momencie, w którym projekt 10.1 będzie na
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etapie realizacji. Starosta poinformował, że uchwała intencyjna zawiera deklarację chęci
sfinansowania przez Powiat Wodzisławski remontu do kwoty w wysokości 2 000 000 zł.
Powiedział, że fizycznie środki na remont będą potrzebne na przełomie lipca i sierpnia br. i jego
zdaniem do tego czasu Powiat Wodzisławski jest w stanie zebrać potrzebną kwotę lub
zabezpieczyć w inny sposób.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski powiedział, że ma poważne wątpliwości związane
z podejmowaniem uchwały tego typu na tym etapie postępowania. Powiedział, że jeśli Zarząd
zadeklaruje udzielenie dotacji w kwocie 2 000 000 zł, wówczas będzie trzeba jej udzielić bez
względu na wszystko. Zwrócił uwagę, że wynik budżetu za 2018 rok nie będzie zbyt dobry
i z pewnością będą pojawiać się problemy z dofinansowaniem oświaty, choć obecnie jeszcze nie
wiadomo w jakiej wysokości, gdyż na dzień dzisiejszy projekt budżetu powiatu oparty jest
o projekt budżetu państwa oraz o dane dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej. Skarbnik
powiedział, że w momencie kiedy wejdzie w życie ustawa budżetowa, wówczas będzie wiadomo
jaka jest ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że jeśli decyzja o wsparciu szpitala nie zostanie
podjęta, wówczas Dyrektor PPZOZ nie będzie miała podstaw do czasowego zamknięcia Oddziału
i zrealizowania planowanej inwestycji. Do końca 2019 roku muszą być zrealizowane standardy,
aby Oddział mógł dalej funkcjonować. Nie podejmując tej decyzji, blokowane są działania szpitala
w tym zakresie. Wicestarosta stwierdził, że decyzja o wparciu finansowym tej inwestycji, pomoże
rozpocząć procedurę zamknięcia na okres pięciu miesięcy Oddziału oraz zrealizowanie
przedmiotowego zadania.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski zwrócił uwagę, że procedura rozpoczęcia tych działań nie
musi mieć jako podstawy uchwały organu stanowiącego, może w tym zakresie także być podjęta
uchwała Zarządu.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że mając uchwałę intencyjną przegłosowaną przez całą Radę
Powiatu, Zarząd otrzymuje akceptację ze strony Rady dotyczącą wskazanych działań. Dodał, że
Zarządowi Powiatu zależy na tym, aby oddział szpitala był wyremontowany jak najszybciej i jak
najlepiej. Po podjęciu tej uchwały, inicjatywa Zarządu będzie poparta stanowiskiem Rady i wtedy
będzie można prowadzić wszelkie działania w celu jak najszybszego wyremontowania obiektu.
Stwierdził także, iż na ten cel będzie można przeznaczyć m.in. środki, które były w budżecie
zaplanowane na poręczenie dla PPZOZ, a które nie zostały wykorzystane.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie deklaracji woli udzielenia dotacji celowej
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 5
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (zał. nr 5 do protokołu). Wicestarosta
poinformował, że realizacja zadania określonego w art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
polegającego na usuwaniu pojazdów z dróg publicznych oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego
dla tych pojazdów jest zadaniem własnym Powiatu. W 2019 roku prowadzenie parkingu
strzeżonego oraz usuwanie pojazdów z dróg zostało powierzone podmiotowi zewnętrznemu 5

firmie transportowo-handlowo-usługowej „Gryt” z Wodzisławia Śl. Biorąc pod uwagę
konieczność sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz kosztów
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, Rada Powiatu na mocy tego
artykułu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdów oraz kosztów powstałych w związku z odstąpieniem od usunięcia pojazdu. Wysokości
opłat ujęte w omawianym projekcie uchwały nie odbiegają znacząco od wartości zawartych
w uchwale, która została podjęta w roku ubiegłym. Zmiany w tym zakresie są niewielkie i zostały
wprowadzone w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zadania, co było poprzedzone
długimi i trudnymi negocjacjami. Dodał, że w umowie została również określona maksymalna
kwota dla wykonawcy, która nie może przekroczyć 50 000 zł.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski powiedział, że Powiat zleca to zadanie na podstawie
umowy cywilno-prawnej podmiotowi zewnętrznemu. Przypomniał, że kiedyś parking ten był
prowadzony przy PZD i wówczas środki z tytułu opłat za usuwanie pojazdów zostawały
w Powiecie.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że jeżeli pojazd stoi na parkingu dłużej niż tydzień
lub dwa tygodnie, wówczas jest zabierany na parking przy PZD, aby nie ponosić większych
kosztów, jednak brakuje na nim miejsca, by zadanie to mogło być realizowane stale w ten sposób.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu.

Ad. 6
a)
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (zał. nr 6 do protokołu).
Wyjaśnił, że w związku z tym, iż ww. projekt uchwały Rady Powiatu stanowi akt prawa
miejscowego, wymaga przed uchwaleniem przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 43/2019 w ww. sprawie.
b), c), d), e)
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. (zał. nr 7 do protokołu),
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Godów z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. (zał. nr 8 do protokołu),
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wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. (zał. nr 9 do protokołu),
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. (zał. nr 10 do
protokołu).
Przekazał, że na podstawie dokonanych ustaleń zainteresowane gminy będą ponosiły koszty
związane w realizacją przewozów pasażerskich w następujących wysokościach: Gmina Gorzyce
w wysokości 748 880 zł (22% kosztów), Gmina Godów w wysokości 646 760 zł (19% kosztów),
Gmina Lubomia w wysokości 510 600 zł (15% kosztów) i Miasto Wodzisław Śl. w wysokości
850 000 zł (25% kosztów). Wobec tego gminy w sumie pokrywają 81%, a Powiat 19% z ogólnej
kwoty planowanej na realizację tego zadania.
-

Starosta p. Leszek Bizoń uzupełnił, iż kwoty jakie poszczególne gminy będą przekazywać na
transport zbiorowy wynikają z wozokilometrów, które są realizowane na terenie tych gmin.
Wyjaśnił też Członkom Zarządu w jaki sposób finansowane jest to zadanie przy rekompensatach
Marszałka Województwa do biletów miesięcznych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści ww. projektów uchwał nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniach jednogłośnie:
- uchwałę Nr 44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r.,
- uchwałę Nr 45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów z przeznaczeniem na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r.,
- uchwałę Nr 46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r.,
- uchwałę Nr 47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Miasto Wodzisław Śląski z przeznaczeniem
na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
w 2019 r.
f)
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 221.000 euro dla dostaw lub usług w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławski, będących uczestnikami projektu pn. Młode kadry
nasza przyszłością” (zał. nr 11 do protokołu). Powiedział, że do składu Komisji Przetargowej
proponuje się powołać osoby z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych oraz
Wydziału Oświaty.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 48/2019 w ww. sprawie.
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Ad. 7
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na oddanie w najem
części nieruchomości zlokalizowanej w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych
w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47, 44-280 Rydułtowy o powierzchni 11,82 m2 na okres 3
lat na rzecz Firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Rafał Babraj, ul. Na Łuku
38F, 44-105 Gliwice (zał. nr 12 do protokołu). Przekazała, że z wnioskiem w ww. sprawie zwróciła
się Dyrektor PPZOZ. Chodzi o najem pomieszczenia, gdzie dotychczas mieścił się gabinet
psychiatryczny, który nie uzyskał przedłużenia kontraktu z NFZ. W związku z tym, aby zapewnić
ciągłość świadczeń w zakresie porad psychiatrycznych proponuje się oddać w najem
ww. pomieszczenie zainteresowanemu, odstępując od przetargu. Na podstawie stosownej uchwały
Rady Powiatu, Zarząd ma możliwość oddania w najem pomieszczeń w drodze bezprzetargowej.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 49/2019 w ww. sprawie.

Ad. 8
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła analizę wydatków poniesionych przez Powiat
Wodzisławski w roku 2018 na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowe zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat
Wodzisławski jest organem prowadzącym (zał. nr 13 do protokołu). Przekazała, że art. 30 a ustawy
Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący szkołę do przeprowadzenia ww. analizy
w terminie do 20 stycznia, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa
w art. 30 ust. 3 tejże ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Poinformowała, że średnie wynagrodzenie jakie
powinni osiągnąć nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 roku,
a także jakie faktycznie wynagrodzenia osiągali nauczyciele szkół prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski przedstawia się następująco:
stopień awansu
zawodowego

% kwoty
bazowej

średnie wynagrodzenie
osiągane od dnia 1 stycznia
do 31 marca

średnie wynagrodzenie
osiągane od dnia
1 kwietnia do 31 grudnia

nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

100%
111%
144%
184%

2.752,92
3.055,74
3.964,20
5.065,37

2.900,20
3.219,22
4.176,29
5.336,37

Zarząd Powiatu na podstawie przeprowadzonej analizy wysokości średnich wynagrodzeń
stwierdził, że w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wodzisławski nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego osiągnęli średnie
wynagrodzenie w 2018 roku.
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Ad. 9
a)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do złożenia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pn. „Nowoczesny Nauczyciel Ekonomika” wraz z załącznikami w ramach
programu Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” Mobilność
kadry edukacji szkolnej (zał. nr 14 do protokołu). Przekazała, że partnerem w projekcie będzie
firma English Matters z Hiszpanii z filią w Irlandii oraz Finlandii. Projekt będzie realizowany
w okresie 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość projektu wyniesie około ok. 47 500,00
euro, tj. 237 500,00 zł. Przewiduje się 100% dofinansowanie zewnętrzne z Programu Erasmus Plus
wypłacone w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 80% wypłacona będzie w momencie
akceptacji wniosku przez Agencję Narodową, druga transza w wysokości 20% po zakończeniu
realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 50/2019 w ww. sprawie.
b)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do złożenia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pn. „Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach” wraz
z załącznikami w ramach programu Erasmus Plus, Sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”,
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” Mobilność uczniów (zał. nr 15 do protokołu). Poinformowała,
że partnerami w projekcie będą: Training Vision Ltd-Portsmouth - Wielka Brytania; Your
International Training-Galway - Irlandia; Associacao Intercultural Amigos Damobilidade Madera - Portugalia. Uczestnikami projektu będą:
- 24 uczniowie technikum informatycznego - mobilność 12 do Irlandii oraz 12 do Wielkiej
Brytanii
- 12 uczniów technikum obsługi turystycznej - mobilność do Portugalii.
W ramach projektu uczniowie odbędą trzytygodniowe staże zagraniczne w europejskich
restauracjach, hotelach, biurach, placówkach handlowych. Projekt będzie realizowany w okresie
od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r. Wartość projektu wyniesie około ok. 95 186,00 euro
tj. ok. 475 930,00 zł. Przewiduje się 100% dofinansowanie zewnętrzne z Programu Erasmus Plus
wypłacone w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 80% wypłacona będzie w momencie
akceptacji wniosku przez Narodową Agencję, druga transza w wysokości 20% po zakończeniu
realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 51/2019 w ww. sprawie.

Ad. 10
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców
Powiatu Wodzisławskiego (zał. nr 16 do protokołu). Poinformował, że w dniu 10.12.2018 r.
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wpłynęło zawiadomienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania
nadzorczego wobec uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLIV/512/2019 z dnia
14 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez
grupę mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Przekazał, iż uchwała ta została podjęta na
ostatniej sesji Rady Powiatu poprzedniej kadencji. Mimo, iż treść tej uchwały była konsultowana
z nadzorem prawnym, obecnie wszczęte zostało postępowania nadzorcze. Zakwestionowano m.in.
załączniki do uchwały, które były drukami o utworzeniu komitetu, czy powołaniu pełnomocnika
i listę popierającą. Określono, iż komitet inicjatywy uchwałodawczej może być reprezentowany
przez cały komitet lub osoby uprawnione do tego, a w uchwale wskazano potrzebę ustanowienia
pełnomocnika, co zostało zakwestionowane. W listach poparcia zostały skreślone numery pesel.
Ponadto wskazano, iż Przewodniczący Rady nie ma uprawnień do stwierdzenia braków wymogów
formalnych i w związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem nadzoru projekt uchwały posiadający
braki formalne powinien być przedstawiony Radzie Powiatu. Ponadto, zlikwidowano terminy
wskazane w kilku miejscach w uchwale. W związku z uwagami prawnymi do projektu uchwały,
przygotowany został przez Przewodniczącego Rady Powiatu nowy projekt uchwały w uzgodnieniu
z nadzorem prawnym, który uchyla także poprzednią uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował pozytywnie ww. projekt uchwały Rady Powiatu.

Ad. 11
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu
Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wykonywania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego
(zał. nr 17 do protokołu). Wyjaśnił, że w związku z tym, że ww. projekt uchwały Rady Powiatu
stanowi akt prawa miejscowego, wymaga przed uchwaleniem przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 52/2019 w ww. sprawie.

Ad. 12
a), b)
Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, iż pisma Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dn. 14.01.2019 r.
informujące o czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej Oddziału Chorób Wewnętrznych I
w Wodzisławiu Śl. (zał. nr 18 do protokołu) oraz w sprawie zapewnienia środków finansowych na
realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych I
w Wodzisławiu Śl.” (zał. nr 19 do protokołu) zostały omówione w punkcie dotyczącym projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie deklaracji woli udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera poinformowała, iż sprawy poruszone w ww. pismach będą
także przedstawione podczas posiedzenia Rady Społecznej PPZOZ w dniu 21 stycznia br.
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c)
Skarbnik p. Mariusz Rakowski przedstawił informację o zweryfikowaniu projektów planów
finansowych na 2019 rok przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych (zał. nr 20
do protokołu). Przekazał, że w wyniku przeprowadzonej analizy ww. planów finansowych
stwierdzono pełną zgodność kwot wynikających z przedłożonych projektów planów finansowych
z kwotami ujętymi w projekcie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok.
Następnie Skarbnik p. Mariusz Rakowski poinformował, że wpłynęło pismo Ministerstwa
Finansów dotyczące rozłożenia na raty należności Powiatu Wodzisławskiego z tytułu zwrotu
nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej, z wnioskiem o przedłożenie kopii
uchwały budżetowej Powiatu Wodzisławskiego. Skarbnik przekazał, iż w związku z tym została
udzielona odpowiedź, że zostanie to zrealizowane niezwłocznie po uchwaleniu budżetu przez Radę
Powiatu.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera powiedziała, że przed chwilą otrzymała informację od
dyrekcji PPZOZ, datowaną na dzień 14.01.2019 r. dotyczącą zmian w dyżurach Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Z informacji tej wynika,
że w Szpitalu z Rydułtowach od poniedziałku do piątku w godz. 18.00. do 8.00 będzie dyżurował
lekarz pediatra, w weekendy też tylko jeden lekarz pediatra, natomiast w Szpitalu w Wodzisławiu
Śl. od poniedziałku do piątku dyżurował będzie jeden lekarz internista, a w weekendy dwóch
lekarzy internistów oraz jeden lekarz pediatra. Przypomniała, że z poprzedniej informacji
wynikało, iż także w szpitalu w Rydułtowach od piątku do poniedziałku miał dyżurować lekarz
internista. Stwierdziła, że będzie ta sprawa wyjaśniana, tym bardziej, iż w weekendy w tym samym
czasie w Wodzisławiu Śl. będzie dwóch internistów, a w Rydułtowach nie będzie żadnego.
Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, że Zarząd został poinformowany o zmianach
w harmonogramie dyżurów, ale prosi o wyjaśnienie powodów takiej zmiany i rozważenie, czy nie
można przesunąć na dyżur w weekendy jednego internisty z Wodzisławia do Rydułtów.
Następnie Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przekazała informację jak na dzień dzisiejszy
wygląda sprawa rozwiązania umowy o najem pomieszczeń PPZOZ z Panem Romanem Spandel,
prowadzącym Poradnię Rehabilitacji. Poinformowała, że Pan Roman Spandel na dzień dzisiejszy
nie wyprowadził się z pomieszczeń, które zajmował, a umowa o wynajem wygasła ostatniego
grudnia 2018 r. Dodała, że do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, jak również do niej
osobiście było kilka telefonów od osób, które są zbulwersowane faktem, że nie będą świadczone
usługi medyczne w tym miejscu.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że rozumie, iż dyrekcja PPZOZ prowadzi działania w celu
wyegzekwowania opuszczenia tych pomieszczeń przez najemców.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy poinformowała o rankingu szkół i miejscach powiatowych
placówek w tym rankingu. Stwierdziła, że szkoły spadły w tym rankingu w porównaniu do
poprzedniego rankingu. Np. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śl. w roku 2019 zajęło 453 miejsce w Polsce i 52 w województwie śląskim, a dla porównania
w 2015 r. zajmowało 380 miejsce w Polsce, a w województwie 37 i od tego czasu systematycznie
spadało. Stwierdziła, że jest to i tak wysoka pozycja, bo niektóre szkoły w ogóle nie są ujęte w tym
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rankingu, jeżeli nie osiągnęły określonego poziomu zdawalności matur. Podobnie technikum
Zespołu Szkół Technicznych – w tym roku zajęło 94 miejsce w Polsce i 14 miejsce
w województwie, podczas gdy w 2015 r. było na 18 miejscu w Polsce, a w 2017 r. na 11 miejscu
w Polsce i 1 miejscu w województwie. Z kolei technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w tym roku zajmuje 168 miejsce, w 2015 r. było na 236 miejscu,
a w 2018 r. było na 85 miejscu w Polsce i na 17 miejscu w województwie, a obecnie jest to miejsce
29. Natomiast pojawiło się w rankingu technikum z Zespołu Szkół Ekonomicznych na miejscu 398
w Polsce i 65 w województwie śląskim. Pani Kornelia Newy zwróciła uwagę, iż o miejscu szkół
w rankingu świadczy m.in. udział ucznia w różnego rodzaju konkursach, przy czym pojawił się
wśród uczniów taki trend, że oni się nie zgłaszają do konkursów, bo wolą się przygotować
do przedmiotów maturalnych, tych które ułatwiają im wejście na wybrane uczelnie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. 13
Nie odnotowano.

Ad. 14
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 stycznia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 15
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2019 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
/-/ mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 23 stycznia 2019 r.
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