WRZ.0002.4.2019
Protokół nr VI/19
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 28 marca 2019 roku
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 marca 2019
roku o godzinie 14:00. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum
Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak otworzył sesję i na
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji
uczestniczyło 26 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1
do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak
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
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak 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. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej
zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2018
rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
w Powiecie Wodzisławskim.
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2016 – 2019.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim:
a) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w
Wodzisławiu
Śląskim
o
stanie
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Powiatu w 2018 roku,
b) Informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2018 roku.
8. Raport o sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za lata 2014 – 2018.
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9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
V sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi
Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim,
b) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu. Wodzisławskiego na lata 2019 –
2034,
e) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu,
f) wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Wodzisławskiego do
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
g) przekazania petycji organom właściwym do jej rozpatrzenia.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Informacje bieżące.
14. Zamknięcie obrad VI sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Marek Rybarz zaproponował
wprowadzenie do porządku obrad pkt 11 h) dotyczącego przyjęcia apelu
skierowanego do Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącego remontu
i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933 – ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu
Śląskim, stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A – 1 w Mszanie oraz
kontynuacji remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 936 –
ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim.
Radny p. Ryszard Zalewski zapytał, dlaczego ta informacja trafiła tak
późno pod obrady Wysokiej Rady. Stwierdził, że radni nie powinni być
stawiani w takiej sytuacji, że o ważnej uchwale, czy apelu dowiadują się
dopiero na początku sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Marek Rybarz przeprosił za to,
że apel tak późno trafił do wiadomości radnych. Stwierdził, że jednak
istnieje możliwość wprowadzania zmian do porządku obrad Rady Powiatu,
w związku z tym tak też uczynił.
Radny p. Ryszard Zalewski zapytał, czy któraś z Komisji Rady Powiatu
zapoznała się z tym apelem.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Marek Rybarz odpowiedział, że
nie był on skierowany do żadnej Komisji Rady Powiatu.
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
przeprowadzenia głosowania imiennego dotyczącego wprowadzenia do
porządku obrad pkt 11 h) dotyczącego przyjęcia apelu skierowanego do
Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącego remontu i przebudowy drogi
wojewódzkiej DW 933 – ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim,
stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A – 1 w Mszanie oraz kontynuacji
remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 936 – ul. Młodzieżowej
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za
przyjęciem
głosowało
17
radnych,
bez
głosów
przeciwnych,
7 wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
Wobec powyższego, porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej
zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2018
rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
w Powiecie Wodzisławskim.
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2016 – 2019.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim:
a) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w
Wodzisławiu
Śląskim
o
stanie
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Powiatu w 2018 roku,
b) Informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2018 roku.
8. Raport o sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za lata 2014 – 2018.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od
V sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu
Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
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w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim,
b) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu. Wodzisławskiego na lata 2019 –
2034,
e) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu,
f) wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Wodzisławskiego do
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
g) przekazania petycji organom właściwym do jej rozpatrzenia,
h) przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Śląskiego
dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933 –
ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej dojazd do
węzła Autostrady A – 1 w Mszanie oraz kontynuacji remontu
i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 936 – ul. Młodzieżowej
w Wodzisławiu Śląskim.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Informacje bieżące.
14. Zamknięcie obrad VI sesji.
Wobec braku uwag oraz wniosków do porządku obrad Przewodniczący
Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do jego realizacji.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż
protokół z V sesji z dnia 28 lutego 2019 roku został przygotowany
i wyłożony w statutowym terminie.
Poinformował, że uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
przeprowadzenia głosowania imiennego nad przyjęciem protokołu.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało
22 radnych, bez głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Protokół Nr V/19 z obrad V sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28
lutego 2019 roku został przyjęty.
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Ad. 4
 Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej
zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim, stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim p. Marcin Felsztyński
przedstawił Informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie
Wodzisławskim.
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że rok temu Wodzisław Śląski
i cały Powiat Wodzisławski, za sprawą stowarzyszenia Duma i Nowoczesność
był na ustach całej Polski. Podziękował Prokuratorowi za początkowe
wsparcie, a także za podjęte działania profilaktyczne w oświacie. Dodał, że
minął ponad rok i chciałby się dowiedzieć o postępach sprawy. Powiedział,
że z informacji jakie posiada, sprawa została przekazana do Prokuratury
Okręgowej w Gliwicach. Stwierdził, że Starosta, Starostwo Powiatowe,
a także Prokuratura w Wodzisławiu Śląskim wywiązała się ze swojego
zadania. Dodał, że wszyscy oczekują efektów końcowych tych działań.
Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim p. Marcin Felsztyński
odpowiedział, że jeżeli chodzi o kwestie karalności sprawców w tym zakresie
sprawa jest prowadzona w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach.
Z informacji jakie posiada został skierowany akt oskarżenia do sądu i w tym
zakresie jest prowadzone postępowanie sądowe, które nie zostało
zakończone.
Sprawa
oczekuje
na
rozstrzygnięcie
w
wymiarze
sprawiedliwości. W zakresie postępowań, które prowadziła jeszcze
Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim, dotyczące działalności
stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, a właściwie osób należących do tego
stowarzyszenia, udało się pozyskać wyrok skazujący w zakresie wykroczeń,
w które prokuratura wstąpiła w miejsce oskarżyciela w osobie Komendanta
Powiatowego Policji. W tym wypadku są już skazania za szerzenie
nienawiści.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższą Informacją.
Ad. 5
 Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej z działalności
Komendanta Powiatowego Policji za 2018 rok oraz informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim,
stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
Sprawozdanie
zostało
pozytywnie
zaopiniowane
przez
Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku, a także przez Komisję Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu.
Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim p. Jarosław
Grudziński przedstawił Sprawozdanie z działalności Komendanta
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Powiatowego Policji za 2018 rok oraz informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim.
Radny p. Mirosław Krzysztof Nowak zadał pytanie, czy po wydarzeniach
związanych ze stowarzyszeniem Duma i Nowoczesność, policja monitoruje
albo penetruje środowiska skrajnie prawicowe oraz, czy takie środowiska
istnieją na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim p. Jarosław
Grudziński poinformował, że wszelkiego rodzaju działania operacyjne
policji objęte są klauzulą poufności, w związku z tym nie może udzielić
odpowiedzi na zadane pytanie.
Radny p. Ryszard Zalewski opowiedział sytuację związaną z bardzo
trudnymi warunkami pogodowymi, które spowodowały spore utrudnienia
w ruchu drogowym. Zapytał jak postępować w takich sytuacjach i pod jaki
numer alarmowy należy dzwonić.
Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim p. Jarosław
Grudziński odpowiedział, że podstawowym numerem alarmowym jest
nr 112 i na ten numer należy dzwonić z każdego telefonu komórkowego
bądź stacjonarnego. W zależności od potrzeby operator przekierowuje
sprawy lub udziela konkretnych wskazówek.
Radny p. Alojzy Szymiczek na ręce Komendanta Powiatowego Policji
p. Jarosława Grudzińskiego złożył podziękowania dla dzielnicowych, którzy
niejednokrotnie z nim współpracowali, a ich działania były bardzo
skuteczne.
Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim p. Jarosław
Grudziński podziękował za miłe słowa i powiedział, że podziękowania te
przekaże Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych oraz poszczególnym
dzielnicowym. Dodał, że na sesji Rady Miasta w dniu 27 marca br. również
padły słowa podziękowanie pod ich kątem. Nie ukrywał zadowolenia z faktu,
iż dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim są
dobrze oceniani. Przypomniał o programie „Dzielnicowy bliżej nas”.
Powiedział, że właśnie na tym polega rola dzielnicowych – mają być blisko,
mają pomagać i rozwiązywać problemy.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Marek Rybarz zadał pytanie
dotyczące niewybuchów na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Powiedział, że
zjawisko to coraz bardziej się nasila. Sam zetknął się z taką sytuacją
w ubiegłym roku, gdzie policjanci przez trzy doby pilnowali terenu, na
którym znaleziono niewybuch. Zapytał, czy w województwie śląskim to
jednostka saperska z Bielska - Białej przyjeżdża po niewybuchy i czy nie ma
możliwości, aby taka jednostka przyjeżdżała szybciej. Zapytał również, czy
Komendant wystosował jakieś pismo do tego oddziału, żeby szybciej takie
problemy rozwiązywać.
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Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim p. Jarosław
Grudziński odpowiedział, że z historii wiadomo, że przez Powiat
Wodzisławski przechodził front. Głównie na terenie Gmin Gorzyce, Godów
i Lubomia zdarzają się niewybuchy, w szczególności wiosną i jesienią oraz
podczas prac budowlanych. Niestety wojsko rządzi się swoimi prawami i ma
swoje określone procedury. Dodał, że niejednokrotnie spotyka się
z problemem policjantów, którzy oczekują na przyjazd wojska. Z kolei
jednostki mają 72 godziny czasu na podjęcie i zdetonowanie niewybuchu.
Jednostka wojskowa z Gliwic obsługuje znaczny obszar województwa
a często ma kilka zgłoszeń jednocześnie. Powiedział, że obowiązkiem Policji
jest pilnowanie terenu z niewybuchem, aby nie doszło do nieszczęścia.
Poinformował, że niejednokrotnie osobiście rozmawiał z dyżurującymi
z jednostki wojskowej oraz saperami z Gliwic.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższym Sprawozdaniem.
Ad. 6
 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2016 – 2019, które stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
zgodnie z zapisami uchwały Nr XVII/221/2016 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2019 –
sprawozdanie roczne sporządza Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
i przedstawia je na sesji Rady Powiatu.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższym Sprawozdaniem.
Ad. 7
 Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim:
Ad. 7 a)
 Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Powiatu w 2018 roku, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
Informacja
została
pozytywnie
zaopiniowana
przez
Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku.
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu
Śląskim p. Marek Misiura przedstawił
Informację o stanie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu w 2018 roku.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższą Informacją.
Ad. 7 b)
 Informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2018 roku, która
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
Informacja
została
pozytywnie
zaopiniowana
przez
Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku.
Rada Powiatu zapoznała się z powyższą Informacją.
Ad. 8
 Raport o sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za lata 2014 – 2018, który stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera powiedziała, że w miesiącu
styczniu Radny p. Ireneusz Serwotka złożył pisemne zapytanie o termin
przedstawienia raportu o sytuacji finansowej Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim. W odpowiedzi poinformowano, że taki materiał
zostanie przygotowany i przedstawiony na kolejnej sesji. W przedstawionym
materiale zawarte są informacje na temat kształtowania się przychodów,
kosztów ogólnych, wyniku finansowego. Przedstawiono strukturę
zadłużenia, zmiany w przepisach prawnych oraz inne okoliczności, które
miały wpływ na sytuację finansową PPZOZ – u. Przedstawiona została
również pomoc finansowa jaką udzielił Powiat Wodzisławski tej jednostce.
Okres od roku 2014 do 2018 został wybrany z uwagi na to, iż w tym czasie
szpital posiadał dwie dyrekcje. Ponadto dwa okresy: przed wejściem do sieci
szpitali i po wejściu. Mocą przepisów regulujących funkcjonowanie
Publicznej Opieki Zdrowotnej jak również Samorządu Powiatowego
następuje sekwencja działań nadzorczych i kontrolnych, mianowicie do
końca lutego danego roku przedstawiane jest sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego jednostki za poprzedni rok obrotowy przez
Dyrekcję PPZOZ. Taki materiał wraz z uchwałą przedstawiany jest Radzie
Powiatu do 31 marca każdego roku. Do dnia 31 maja każdego roku Dyrekcja
PPZOZ przedstawia raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej
przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok poprzedni.
Taki raport przyjmowany jest zgodnie z przepisami uchwałą przez Radę
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Powiatu. Do końca czerwca każdego roku zatwierdza się sprawozdanie
finansowe PPZOZ za poprzedni rok obrotowy. Takie dokumenty za okres,
który jest objęty raportem są umieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej w poszczególnych kadencjach Rady Powiatu. Ponadto każdego
roku jedna sesja poświęcona jest funkcjonowaniu Publicznej Opieki
Zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Należy zwrócić uwagę na
to, że przychody w tym okresie zwiększyły się o 12 000 000,00 zł czyli 15%.
Na wzrost miały wpływ umorzenia pożyczek. Łącznie w okresie objętym
raportem umorzono 10 200 000,00 zł. Umorzenie podatków przez Urząd
Miasta Rydułtowy, jak również Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, zmiana
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów
i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zapewnienie pielęgniarkom
i położnym wzrostu wynagrodzenia, odpisy z tytułu środków trwałych.
Wprowadzenie odrębnego finansowania dla pielęgniarek i położnych
skutkuje tym, że obniża się finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
za wykonanie procedur w oddziałach szpitalnych. Z kolei zmniejszenia tych
przychodów zanotowano w latach 2016 i 2017. Jest to związane
z połączeniem Oddziałów: Ortopedycznych, Neonatologicznych oraz
Ginekologiczno – Położniczych. Na przełomie roku 2017/ 2018 rozpoczęto
wdrażanie
nowych
procedur
w
Oddziałach:
Ortopedycznych
i Chirurgicznym, co zwiększyło przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia
w 2018 roku. Zmiany organizacyjne na Oddziale Ginekologiczno –
Położniczym
spowodowały
zwiększenie
przychodów
w
zakresie
nielimitowanych świadczeń w tym Oddziale. Spadek przychodów w grupie
świadczonych usług medycznych jest niezależny od PPZOZ. Wynika on
przede wszystkim z obniżenia ilości badań zleconych przez Niepubliczne
Zakłady Opieki Zdrowotnej dla ich pacjentów oraz zużycie mediów przez
podmioty wynajmujące pomieszczenia. Koszty również zwiększyły się
o 12 000 000,00 zł. W okresie objętym materiałem koszty wynagrodzeń
stanowią 60% ogółu. Natomiast w chwili obecnej zdecydowanie uległy
podwyższeniu. Na wzrost kosztów miały wpływ: zwiększenie wydatków na
leki, wykonywanie zabiegów w zakresie endoprotezoplastyki kolan,
konieczność dzierżawy sprzętu specjalistycznego, doposażenie oddziałów
w nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. również wzrost kosztów żywienia,
odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań wobec kontrahentów.
W okresie od 2014 do 2017 roku tylko raz Powiat pokrywał stratę finansową
za rok 2014. Strata ta wynosiła 1 304 913,90 zł. PPZOZ zaciąga
zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów. Brak jest stabilizacji cen.
Powoduje to znaczne utrudnienia w wykonywaniu zabiegów planowych.
W przypadku braku zwiększenia przez Ministerstwo Zdrowia nakładów na
Służbę Zdrowia przeznaczonych na finansowanie procedur medycznych
trudna sytuacja Publicznej Opieki Zdrowotnej będzie ulegać pogorszeniu.
Powiedziała, że raport stanowi kompendium informacji o stanie finansowym,
na który już nie ma wpływu, gdyż rok 2018 już się zakończył. Może on
stanowić materiał pomocniczy na kolejne lata. Powiedziała, że „Można by
powiedzieć, to już historia, jej już nie zmienimy, natomiast najważniejsze
jest, co jest w tej chwili i co będzie w najbliższym okresie czasu”.
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Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim p. Dorota Kowalska powiedziała, że w dniu dzisiejszym jeżeli
chodzi o sytuację finansową szpitala w porównaniu do wykonania planu
finansowego w porównywalnym okresie w 2018 roku nie ma dobrych
informacji. Doniesienia prasowe o tym, że szpitalom grozi bankructwo, że
zwiększają się koszty nie są bezpodstawne. Koszty pracy w PPZOZ stanowią
już 88% w stosunku do przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia,
a w roku 2018 stanowiły 80%. Porównując luty 2018 z lutym 2019 roku jest
widoczny spadek przychodów z NFZ o 400 000,00 zł ze względu na niższy
ryczałt. Oprócz tego wzrosły koszty:
 energii prawie o 500 000,00 zł na rok,
 wyżywienia pacjentów o około 480 000,00 zł za rok,
 procedur medycznych o około 500 000,00 zł (rezonans, badania
diagnostyczne
wykonywane
w
innych
szpitalach,
badania
laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne),
 transportu ze względu na wzrost kosztów benzyny,
 utylizacji odpadów medycznych o około 40 000,00 zł na rok,
 pralnicze o około 200 000,00 zł na rok,
 serwisów dozoru medycznego o 150 000,00 zł
 sprzętu medycznego oraz leków o około 270 000,00 zł.
Ryczałt, który został przyznany
dla Szpitala na pewno nie będzie
podwyższany, gdyż środki finansowe są przyznawane na konkretny okres
i niewykonania w kwocie, którą NFZ przelicza według odpowiednich wzorów
jest zabierany, natomiast środków finansowych na zapłatę ponad ryczałt
wskazany w umowie niestety nie ma. Porównała dwa miesiące roku 2018
z analogicznym okresem w roku 2019. Procentowy wzrost kosztów
przedstawia się następująco:
 środki czystości – 41%,
 środki dezynfekcyjne – 34%,
 sprzęt i środki jednorazowe o raz leki – 21%,
 energia elektryczna – 108%,
 koszty rzeczowe – 20%,
 zakup procedur medycznych – 20%
 dyżury kontraktowe – 6%,
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 23%,
 dozór mienia, konwój, serwis – 25%,
 usługi najmu i dzierżawy – 251%,
 usługi transportowe - 13%,
 wywóz nieczystości – 163%,
 utylizacja odpadów 13%,
 usługi pralnicze 27%,
 usługi cateringowe – 13%,
 usługi obce – 15%.
Powiedziała, że w związku ze wzrostem kosztów szpitale powiatowe
wystosowały pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o to, żeby deficyt, który
można by było pokryć został zwiększony w ramach umów ryczałtowych
o 15%. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Zdrowia będzie zwiększało swój
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budżet o 650 000 000,00 zł dla całej Polski. W takiej sytuacji będzie bardzo
trudno mówić o sytuacji finansowej PPZOZ, która ulega poprawie.
Oczywiście dochodzą do tego problemy z brakiem personelu medycznego
jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów i pielęgniarki. To wiąże się również
z likwidacją łóżek na oddziałach w okolicznych szpitalach i
całym
województwie śląskim. Porozumienia Ministra z lipca 2017 roku
spowodowały, że jest deficyt finansowy wynikający z tego, iż nie w 100%
te środki finansowe zostały przekazane. Brakuje średnio około 80 000,00 zł
na pokrycie wynagrodzeń. Związane jest to z tym, że Minister Zdrowia
przekazał środki na tak zwane umowy lojalnościowe. Jeżeli lekarze
deklarowali, że zostaną w szpitalu mieli szansę na to, że pensja będzie
dopłacana. Jest to bardzo dobre rozwiązanie ale powstały z tego tytułu
ogromne dysproporcje pomiędzy lekarzami specjalistami, którzy wiele lat
pracowali w szpitalu ale nie podpisali umowy lojalnościowej a lekarzami,
którzy takie umowy podpisali. To spowodowało wzrost kosztów
wynagrodzeń m.in. dyżurów i oczywiście roszczenia o wzrost wynagrodzeń.
Dwa porozumienia dotyczące pielęgniarek i położnych, jak również lekarzy
specjalistów spowodowały ogromne dysproporcje pomiędzy grupami
zawodowymi. Dodała, że poza problemami legislacyjnymi, które mają
wpływ na pewną destabilizację i brak możliwości prognozowania w sytuacji
finansowej, są również dobre informacje. Szpital w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim przeszedł wiele zmian, m.in. restrukturyzację.
W wyniku zmian restrukturyzacyjnych wzrosła liczba porad w Poradniach
Urologicznych, Chirurgicznej, Urazowo – Ortopedycznej, Kardiologicznej.
Utworzono nowe poradnie, które pozwalają na to, że pacjenci w szerszym
zakresie i przy lepszej możliwości diagnostyki mogą wykonywać
świadczenia w ramach ambulatorium a nie w ramach hospitalizacji. Szpital
spełnia wszystkie wymagania NFZ. Dzięki tym zmianom jest szansa na to,
że pacjenci będą mieli lepszą opiekę i diagnostykę w Oddziałach
Internistycznych gdzie są specjaliści geriatrii, kardiologii i gastroenterologii.
Biorąc pod uwagę przyszłość Szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach
bardzo ważne jest to na ile Minister Zdrowia uruchomi środki finansowe,
o których mówi, dla szpitali powiatowych. Bardzo duże znaczenie będzie
miało to, czy te środki będą przekazywane w odpowiednim czasie. Na pewno
deficyt będzie coraz większy. Jak Szpital będzie funkcjonował zależeć będzie
od tego, czy kadra medyczna, którą trzeba pozyskać będzie dostępna na
rynku.
Radny p. Ireneusz Serwotka podziękował za przygotowanie raportu
o sytuacji finansowej PPZOZ – u. Stwierdził, że potrzeba przygotowania
takiego raportu wynikała niestety z gry, którą ktoś rozpoczął. Powiedział, że
nie będzie wymieniał osób, które ma na myśli. Dodał, że w tej chwili radni
otrzymali konkretne dane, które na pewno będą wykorzystywane.
Powiedział, że nie może zgodzić się z tym, że rok 2018 jest już historią.
Gdyby tak było i w raporcie byłby zakończony rok 2018, to byłoby trzeba
dopłacić do wyniku finansowego, a jednak są jeszcze w drodze środki, które
wpływają na wynik finansowy z roku 2018. Powiedział, iż cieszy się, że
Powiat nie będzie musiał dopłacać do wyniku finansowego. Dodał, że dopóki
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ostatecznie bilans nie zostanie zatwierdzony, nie można mówić o historii.
W chwili obecnej sytuacja nie jest najgorsza. Wynika to z wielkiego
poświęcenia, wielkiej roli i pracowitości wielu osób. Przede wszystkim załogi,
która zgodziła się na trudny proces restrukturyzacji i łączenia
jednoimiennych oddziałów. Gdyby nie było tej decyzji, dzisiaj bylibyśmy
w zupełnie innej sytuacji – zdecydowanie gorszej. Powiedział, że należy
podziękować wszystkim tym, którzy potrafili się zjednoczyć i dołożyć
cegiełkę do tego, aby można było mówić o takiej, a nie innej sytuacji, gdzie
przez kilka ostatnich lat nie trzeba było pokrywać straty. Dlatego można
było tylko dokładać i inwestować w szpital, a inwestycje te były bardzo
potrzebne. Bez nich wiele oddziałów dzisiaj nie funkcjonowałoby tak jak
należy. Powiedział, że będzie zachęcał do tego, aby Zarząd wskazywał
dalsze możliwości inwestowania w nowoczesny sprzęt – bazę tego szpitala.
Bez tego szpital sobie nie poradzi. Dodał, że wszyscy zdają sobie sprawę
z tego jaka jest sytuacja zewnętrzna. Tego nikt nie kwestionuje. Poprosił
o to, aby nie przerzucać winy i odpowiedzialności na innych. Chciałby, żeby
na przyszłość rozmawiać na podstawie danych i faktów. Dodał, że dobrze
byłoby wiedzieć, czy remont Oddziału I jest realny. Zapytał, czy gminy,
o których mówił Starosta chcą dołożyć do tego remontu, czy te deklaracje
już się ziściły i czy faktycznie będzie można tę sytuację poprawiać. Dodał,
że bez wsparcia i zrozumienia załogi, ale również samorządowców i wsparcia
zewnętrznego, szpital dzisiaj byłby w zupełnie innej sytuacji. Stwierdził, że
należy dalej w niego inwestować, dać mu narzędzia do tego, żeby
nowoczesne procedury były dalej realizowane w powiatowych szpitalach.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba zwróciła się do Dyrektor PPZOZ
p. Doroty Kowalskiej w związku z pożyczkami długoterminowymi
zaciągniętymi przez szpital. Zapytała jakie są konsekwencje zajęcia konta
bankowego szpitala przez komornika.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska odpowiedziała, że w takiej sytuacji
blokowane jest konto a szpital nie ma żadnych możliwości wykonania
dostaw i bieżących opłat. Nie ma możliwości funkcjonowania, jeżeli nie ma
dostępu do środków finansowych. Szpital nie posiada kilku kont, nie ma
środków finansowych zgromadzonych „na boku”. Jeżeli komornik zablokuje
środki finansowe, nie można prowadzić działalności.
Ad. 9
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił Sprawozdanie z działalności
Zarządu Powiatu w okresie od V sesji, które stanowi załącznik nr 11 do
protokołu. Sprawozdanie zostało umieszczone w programie eSesja.
Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Informacja
o
przeprowadzonych
przetargach
i
prowadzonych
postępowaniach została umieszczona w programie eSesja, stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Radny p. Ryszard Zalewki zadał pytanie Staroście p. Leszkowi Bizoniowi,
czy po zmianach organizacyjnych jakie zaszły w Starostwie Powiatowym
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w związku z powstaniem Biura Kadr wzrosło zatrudnienie oraz liczba
stanowisk kierowniczych.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że nie wzrosło zatrudnienie oraz
wynagrodzenie z tego tytułu.
Radny p. Ryszard Zalewski zapytał czy w związku z tym wzrosła liczba
stanowisk kierowniczych.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że liczba naczelników nie wzrosła.
Wzrosła jedynie liczba kierowników biur. W związku z ww. zmianami
organizacyjnymi, nie zostali jednak zatrudnieni nowi pracownicy. Dodał, że
ogólny stan pracowników Starostwa Powiatowego w ostatnim okresie uległ
zmniejszeniu.
Radny p. Ireneusz Serwotka zapytał czym kierował się Zarząd Powiatu
dokonując takich zmian. Powiedział, że powstały dwie nowe komórki
organizacyjne z kierownikami tychże komórek. Dodał, że w takiej sytuacji
musiał nastąpić wzrost wynagrodzeń, gdyż nie jest możliwe, aby kierownik
komórki nie otrzymał wyższego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.
Stwierdził, że w okresie dwudziestu lat funkcjonowania Starostwa
Powiatowego nie było potrzeby tworzenia Biura Kadr. Zapytał czy Biuro
Komunikacji posiada już swojego kierownika oraz czym dokładnie będzie się
zajmowało. Zauważył dublowanie się zadań Biura Komunikacji Społecznej
z zadaniami jakie wykonuje Wydział Promocji. Powiedział, że radnym zależy
na tym, aby merytoryka działała na najwyższym poziomie, aby wpływało
jak najwięcej środków, a także aby realizowano jak największą liczbę
inwestycji. Komunikacja, jego zdaniem jest sprawą drugorzędną. Wrócił
również do tematu ulicy Mszańskiej. Poinformował, że z relacji p. Mariusza
Blazego, który spotkał się z Członkami Zarządu wynika, że Powiat
Wodzisławski stara się wystąpić do Miasta Wodzisław o to, aby tylko ulica
Mszańska została zgłoszona do RPO. Przypomniał, że na ostatnich sesjach
zarówno w Mieście jak i Powiecie padło zdanie, że z danego powiatu może
być realizowana tylko jedna droga. W obecnej chwili są zgłoszone dwie ulice,
które konkurują między sobą. Zapytał, czy przetargi na ulice: Raciborską
oraz Rymera zostały już rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o uzyskanie środków
z tak zwanych „Schetynówek” i czy Powiat będzie w stanie to wszystko
zrealizować. Stwierdził, że być może będzie trzeba dokonać sensownych
wyborów. Zapytał ile odbyło się spotkań od wtorku 26 marca z Prezydentem
Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysławem Kiecą, skoro na sesji Rady
Miasta w dniu 27 marca br. padło stwierdzenie, że obecna sytuacja została
uzgodniona ze Starostą. Powiedział, że jest zszokowany tym, jakie ustalenia
poczynił Starosta p. Leszek Bizoń w ostatnich dniach, zapewne za zgodą
Zarządu. Dodał, że Radni powinni być informowani o takich sprawach
chociażby na dwa dni przed sesją Rady Powiatu, np. na Komisji Budżetu.
Dodał, że zależy mu na tym, aby w końcu wyjaśnić tę sprawę, gdyż w dniu
dzisiejszym mija termin składania wniosków do RPO. Zapytał, czy Radni za
wyjątkiem członków Zarządu, wiedzą jakie wnioski zostaną złożone do
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Funduszu Dróg Samorządowych. Termin składania tych wniosków przypada
na 12 kwietnia br. Dodał, że w tej chwili dowiadują się, że aż dwie drogi
zostały wytypowane do zgłoszenia do Funduszu Dróg Samorządowych.
Powiedział, że chciałby otrzymać jasną informację na temat tego, czy Powiat
stać na takie inwestycje. Wspomniał również o tym, że jeśli chodzi o RPO,
są określone pewne kryteria oceny, w związku z tym Miasto Wodzisław ma
przewagę nad Powiatem, gdyż buduje nową drogę, a Powiat jedynie planuje
modernizację, która jest mniej punktowana. Zwrócił się do Starosty
p. Leszka Bizonia, że skoro wiedział, iż ulica Mszańska znajduje się już na
liście Wojewody, to co w takim razie będzie z ulicą Rymera. Zapytał, czy
będzie remontowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zasugerował, że jeżeli Zarząd rozstrzyga przetarg, musi mieć gwarancję, że
środki na remont zostaną zabezpieczone. Poruszył również temat Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim i wniosku, który ma
zostać złożony do Ministra Sportu, a także o zakres zadań jakie planuje się
wykonać oraz koszty z tym związane. Poinformował, że w sprawozdaniu
znajduje się tylko informacja o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku.
Następnie zwrócił się do Starosty p. Leszka Bizonia z pytaniem, czy mógłby
zapoznać całą Radę Powiatu z informacją na temat planu remontu sieci dróg
oraz porozumienia z gminami w tej sprawie. Powiedział, że chciałby się
dowiedzieć z jakimi gminami te porozumienia zostały zawarte i o jakie drogi
chodzi. Poruszył również temat z posiedzenia Zarządu w dniu 20 marca br.
dotyczący zwiększenia od 1 kwietnia wynagrodzenia zasadniczego
pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Zarząd na ten cel przeznaczył
kwotę w wysokości 440 000,00 zł. Radny p. Ireneusz Serwotka poprosił
o więcej informacji w tym temacie. Zapytał o jaką kwotę mają wzrosnąć
wynagrodzenia ww. pracowników.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że jeśli chodzi o zmiany
organizacyjne, Kierownikiem Biura Komunikacji został p. Wojciech
Raczkowski. Dodał, że nie ma sytuacji dublowania się zakresu zadań Biura
Komunikacji z zadaniami Wydziału Promocji. Chodzi tylko i wyłącznie
o merytorykę oraz pilnowanie komunikacji pomiędzy Starostwem,
Powiatem, Zarządem i mediami. W tej chwili, jego zdaniem ta forma oraz
dwie osoby wyodrębnione z Wydziału Promocji będą w tych sprawach lepiej
działały i sprawowały swoje obowiązki, które zostaną im przekazane.
Wnioskował w tej sprawie do Zarządu Powiatu, a ten przychylił się do jego
wniosku. Odpowiedział na pytanie Radnego p. Ireneusza Serwotki, że jeżeli
chodzi o ulicę Mszańską, na początku rozpatrywał tylko jeden konkurs.
Dodał, że trzeba jednak podejść do tej sprawy globalnie. Poinformował, że
są dwa wnioski i dwa konkursy. W każdym z nich jest inne dofinansowanie.
Z RPO można otrzymać maksymalnie 3 600 000,00 zł, natomiast jeżeli
chodzi o konkurs w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych tam
dofinansowanie sięga 50 – 80% kosztów. Wnioski z Funduszu Rozwoju Dróg
Samorządowych będą znacznie szybciej ocenione niż w RPO. W zależności
od tego jaki będzie wynik tego konkursu, będą podejmowane decyzje
odnośnie drugiego konkursu w RPO. Do Funduszu Dróg Samorządowych
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składane są dwie drogi. Pierwsza to ulica Mszańska, druga to ulica
Raciborska (druga część). Jeżeli chodzi o ulicę Raciborską (etap I),
w materiałach przetargowych są zamieszczone informacje na temat
rozstrzygnięcia przetargu oraz planów podpisania umowy na to zadanie
w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o drugie zadanie, przygotowywana jest
specyfikacja i w drugim tygodniu kwietnia taki przetarg zostanie ogłoszony.
Powiedział, że remont ulicy Mszańskiej jest priorytetem i Zarząd podejmie
wszelkie działania, aby uzyskać środki na to zadanie niezależnie z jakiego
źródła. Dodał, że gdyby wszystkie zadania musiały zostać zrealizowane
w ciągu jednego roku, byłoby to niemożliwe do wykonania. Powiatu po
prostu na to nie stać. Jeżeli będzie remontowana ulica Raciborska i ulica
Rymera, następne dwa zadania nie zostaną zakończone w tym roku, gdyż
rozstrzygnięcie konkursu RPO, jego zdaniem nie nastąpi wcześniej niż
w czwartym kwartale roku 2019. Jeśli chodzi o Fundusz Dróg
Samorządowych również będzie trzeba zaczekać dwa lub nawet trzy
miesiące. Do tego trzeba doliczyć przynajmniej dwa miesiące na przetarg.
Jest szansa, że remont rozpocznie się w tym roku, ale jego zakończenie
w tym samym roku nie jest realne. Dodał, że w Wieloletniej Prognozie
Finansowej zostały umieszczone dwa zadania (ulica Mszańska i Raciborska).
Poinformował, że w zależności od tego kiedy i na które zadanie Powiat
otrzyma dofinansowanie, te zadanie będzie realizowane w pierwszej
kolejności. Stwierdził, że Radny p. Ireneusz Serwotka krytykuje działania
polegające na próbach uzyskania dofinansowania z różnych źródeł. Zapytał
go w jaki inny sposób można uzyskać takie dofinansowanie. Poinformował,
że uzyskanie pozytywnej opinii nie jest równoznaczne z jego realizacją.
Nawet jeśli obydwa wnioski o dofinansowanie zadania drogowego będą
pozytywnie rozstrzygnięte, można zrezygnować z jednego z nich wybierając
ten, który jest korzystniejszy. Nawiązując do tematu punktacji stwierdził, iż
można wysnuć taki wniosek, że Miasto Wodzisław ma przewagę nad
Powiatem, gdyż buduje nową drogę, a nie tylko ją modernizuje. Trudno
jednak w tej chwili wyrokować i twierdzić, że na pewno tak się stanie.
Odpowiedział Radnemu p. Ireneuszowi Serwotce, że wniosek dotyczący
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim został złożony
do Ministra Sportu. Odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące
porozumienia z gminami w sprawie zadań drogowych powiedział, że było to
tylko zapoznanie Zarządu z wnioskami gmin na realizację zadań drogowych
wraz z określeniem kwot jakie gminy zamierzają przeznaczyć na realizację
tych zadań. Żadne porozumienie w tym temacie, poza ulicami: Raciborską
w Gorzycach (etap I) oraz Rymera w Radlinie nie zostało zawarte. Była to
tylko informacja dla Zarządu o skali potrzeb w tym zakresie, a także
środków potrzebnych na realizację tych zadań.
Radny p. Ireneusz Serwotka zacytował fragment sprawozdania: (…)
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił informację o zadaniach drogowych
planowanych do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg, a także
o deklaracjach gmin Powiatu co do współfinansowania tych zadań (...)”
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Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że chodzi o informacje o planach
i deklaracjach gmin.
Radny p. Ireneusz Serwotka zapytał czy to porozumienie jest tajne.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że nie jest to żadne porozumienie.
W momencie kiedy porozumienie zostanie zawarte, wówczas radni taką
informację otrzymają. Dodał, że obecnie prowadzone są negocjacje
z gminami.
Radny p. Ireneusz Serwotka poinformował, że każdego roku kilka miast,
a w szczególności Miasto Radlin, występuje z propozycją współfinansowania
zadań na drogach Powiatowych przez nich wybranych . Zapytał, czy w tym
roku żadna z gmin nie wystąpiła z taką propozycją oraz, czy radni Miasta
Wodzisławia Śląskiego złożyli deklarację współfinansowania zadań
drogowych.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że jeżeli chodzi o Miasto
Wodzisław Ślaski, nie ma żadnej deklaracji poza współfinansowaniem
nakładów do ulicy Mszańskiej w momencie uzyskania dofinansowania.
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że w jego ocenie i z wiedzy jaką
posiada w RPO obowiązują konkretne kryteria i tak też było w innych
konkursach. Poinformował, że budowa nowej drogi jest wyżej oceniana niż
modernizacja. Od wielu już lat tworzy się różnego rodzaju symulacje w celu
określenia szans wygrania w danym konkursie. Potrzeb remontowych było
wiele, ale nie wszystkie zadania drogowe miały szansę startowania
w niektórych konkursach, gdyż wiadomo było, że otrzymają zbyt małą
liczbę punktów. Następnie wrócił do tematu zmian organizacyjnych
w Starostwie Powiatowym. Podziękował za informację na temat tego, kto
został kierownikiem Biura Komunikacji, gdyż informacji tej na BIP – ie
niestety nie można znaleźć i pogratulował p. Wojciechowi Raczkowskiemu
objęcia stanowiska kierowniczego. Powiedział, że zrozumiał, iż dwie osoby
pracują w ww. biurze. Domyśla się, że tą drugą osobą jest p. Magda. Dodał,
że z wiedzy jaką posiada, kierownik ww. biura posiada pewne
uwarunkowania, wobec których pomimo pełnego etatu nie wykonuje
wszystkich godzin pracy, a Pani Magda wróciła z dłuższego urlopu.
Powiedział, że nie jest pewien, czy utworzenie nowego biura usprawni
działania w Starostwie. Dodał, że osobiście nie widzi potrzeby dublowania
zadań. Poinformował, że Wydział Promocji w dalszym ciągu zajmuje się
prowadzeniem spraw dotyczących wniosków o patronaty skierowanych do
organów Powiatu i Starosty. Natomiast nowe Biuro Komunikacji prowadzi
sprawy dotyczące wniosków o patronaty skierowanych do organów Powiatu
i Starosty. Zapytał, czy tak istotne jest koordynowanie działań związanych
z wystąpieniami publicznymi Członków Zarządu. W jego ocenie będzie to
jednak wyższy wydatek finansowy, który w obecnej sytuacji jest
niepotrzebny. Dodał, że oczywiście Zarząd ma do tego prawo. Zauważył, że
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w jednym większym wydziale łatwiej jest przydzielić zastępstwa za osoby
chwilowo niedyspozycyjne.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że jest przekonany, iż ten podział
i zmiany regulaminu usprawnią pracę w Starostwie. Dodał, że podjął taką
decyzję i nie zamierza jej zmieniać. Poinformował również, że wniosek
dotyczący Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim został
złożony w całości i obejmuje on dwa zadania. Pierwsze to budowa nowego
obiektu sportowego, jakim jest boisko wielofunkcyjne (koszt 925 000,00
zł). Drugie zadanie to remont istniejącego obiektu sportowego – sali
gimnastycznej (koszt 415 000,00 zł). Wartość całego zadania to kwota
w wysokości 1 340 000,00 zł.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy powiedziała, że Zarząd zgodził się na
zaproponowane przez Wydział Oświaty podwyżki dla pracowników
administracji i obsługi w powiatowych jednostkach oświatowych od
1 kwietnia br. Poinformowała, że jest to koszt w wysokości 449 370,00 zł do
końca tego roku. Powiedziała, że pracodawcą jest dyrektor szkoły, ale on
dysponuje takimi pieniędzmi jakie zostaną mu przyznane przez Zarząd
Powiatu. Aby zachować porządek prawny, każdemu dyrektorowi szkoły
dodaje się 140,00 zł na etat przeliczeniowy. Zadaniem dyrektora szkoły
będzie udzielenie podwyżek swoim pracownikom. To dyrektor zadecyduje,
komu należy się podwyżka. Podwyżka ta spowoduje całkowite zlikwidowanie
dopłat do najniższego wynagrodzenia. Dodała, że w Powiecie
Wodzisławskim podwyżki dla pracowników administracji i obsługi
realizowane są systematycznie o 2015 roku. Były one realizowane
w różnych kwotach (inna dla administracji, inna dla obsługi), natomiast od
roku 2018 podwyżki te zostały ujednolicone. Dodała, że podwyżka
w wysokości 140,00 zł jest najwyższą w porównaniu do poprzednich
okresów. W roku 2018 wynosiła 90,00 zł, natomiast w roku 2017 była
w wysokości 100,00 i 120,00 zł.
Radna p. Danuta Maćkowska poinformowała, że 7 marca 2019 roku
Starosta p. Leszek Bizoń zwrócił się do radnych Sejmiku Województwa
Śląskiego w imieniu Zarządu, iż zamierza on przeprowadzić działania
związane z przebudową ulicy Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy. Starosta
w swoim piśmie skierowanym do radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
informował, iż inwestycja ta jest dla Powiatu niezwykle ważna. Zwrócił się
do ww. radnych, aby to zadanie poparli. Radna p. Danuta Maćkowska
powiedziała, iż radni ugrupowania politycznego PiS Sejmiku Województwa
Śląskiego, m.in. p. Ewa Gawęda, p. Julia Kloc – Kondracka, p. Jacek
Świerkowski na czele z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego
p. Michałem Wosiem, jak również radni Klubu PiS Powiatu Wodzisławskiego
wspierają działania Starosty. Poinformowała, że w trakcie sesji Sejmiku
Województwa Śląskiego miała przyjemność spotkać się z p. Michałem
Wosiem, który przekazał jej pismo skierowane do Starosty p. Leszka
Bizonia. Dodała, że pismo to zostanie skierowane do wiadomości Starosty
29 marca przez Radną Sejmiku Województwa Śląskiego p. Ewę Gawędę.
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Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że chodziło mu tylko o to, aby radni
Województwa Śląskiego zainteresowali się tym tematem i pomogli
w uzyskaniu dofinansowania.
Radna p. Danuta Maćkowska zapewniła, że radni Sejmiku Województwa
Śląskiego są bardzo zainteresowani tym tematem. Następnie poprosiła
o informację dotyczącą składu radnych, którzy uczestniczyli w delegacji
w Niemczech.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że w delegacji uczestniczyły
następujące osoby: Starosta p. Leszek Bizoń, Przewodniczący Rady Powiatu
p. Adam Krzyżak, Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera, Radna p. Gabriela
Kiełkowska oraz Radny p. Piotr Sobala.
Radna p. Danuta Maćkowska stwierdziła, że w delegacji tej nie
uczestniczył żaden radny Klubu PiS. Dodała, że za czasów poprzedniej
kadencji znana była praktyka zapraszania radnych przez Przewodniczącego
Rady Powiatu p. Eugeniusza Wala z porozumieniem z szefem danego klubu,
natomiast Starosta zapraszał Członków Zarządu. Powiedziała, że jest jej
przykro z tego powodu, iż radni Klubu PiS
nie zostali zaproszeni.
Wspomniała o mającym się odbyć wyjeździe do Brennej. Zapytała, czy tam
również radni Klubu PiS nie zostali zaproszeni.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że jeżeli chodzi o delegacje
krajowe i zagraniczne, za czasów poprzedniej kadencji były różne zwyczaje
dotyczące zapraszania, czy delegowania Członków Rady. Wyjazd do Niemiec
był pierwszą tego typu delegacją po wyborze nowej Rady i nowego Zarządu.
Zaproszony został Starosta, Zarząd Powiatu oraz Przewodniczący Rady.
Z uwagi na to, że prace Zarządu muszą trwać nieprzerwanie, zadecydował
o tym, iż w miejsce Członków Zarządu, którzy nie mogli pojechać,
oddelegowani zostali radni z ugrupowań, które reprezentują ww. Członkowie
Zarządu.
Radna p. Danuta Maćkowska zapytała, czy w obecnej sytuacji zapraszani
będą tylko radni z koalicji.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że nie twierdzi, iż tak będzie.
Stwierdził, że tak było i z tego się nie wycofuje.
Radny p. Alojzy Szymiczek odniósł się do tematu dotyczącego wniosku
złożonego przez Starostę p. Leszka Bizonia do Sejmiku Województwa
Śląskiego. Stwierdził, że na wcześniejszych sesjach Rady Powiatu
dyskutowano, a dzisiaj Starosta również powtórzył, że droga Mszańska
będzie priorytetem. Zapytał, dlaczego w związku z tym, nie została ona
również w tym wniosku ujęta.
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Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że prośba o wsparcie działań
Zarządu związanych z uzyskaniem dotacji dotyczyła ulicy Raciborskiej (etap
I) i ulicy Rymera w Radlinie. Chodziło tylko o to, że decyzje pierwotnie
zostały podjęte już w listopadzie ubiegłego roku, natomiast w momencie
utworzenia Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wnioski te przeszły to
ww. Funduszu i od grudnia do dnia dzisiejszego nie było żadnej informacji
zwrotnej na temat podjętych decyzji. Dodał, że jego starania miały na celu
zmobilizowanie i przyspieszenie działań w kwestii tych dwóch tematów.
Przypomniał, że zadania te w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
muszą być zrealizowane do końca br. Każde opóźnienie związane z brakiem
decyzji o finansowaniu, skutkuje większymi problemami z realizacją tego
zadania w tym roku.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że w piśmie Starosty p. Leszka
Bizonia oraz w odpowiedzi Marszałka Województwa na to pismo, nie ma
żadnej informacji o ulicy Rymera w Radlinie. Poinformowała, że Starosta
zwrócił się z prośbą o przebudowę jedynie ulicy Raciborskiej w Gorzycach
i Bełsznicy.
Radny p. Alojzy Szymiczek zapytał co stało na przeszkodzie, żeby ująć
w tym wniosku również ulicę Mszańską.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że wniosek dotyczący ulicy
Mszańskiej został złożony do Urzędu Marszałkowskiego dopiero wczoraj,
czyli 27 marca br. W momencie redagowania pisma, takiego wniosku jeszcze
nie było.
Radny p. Ryszard Zalewski nawiązał do tematu podwyżek dla
pracowników administracji i obsługi. Podziękował Zarządowi Powiatu za to,
że przeznaczył pewną kwotę na ww. podwyżki. Zapytał Członka Zarządu
p. Kornelię Newy, czy może zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś
z pracowników administracji i obsługi nie otrzyma podwyżki. Następnie
wspomniał o wniosku dotyczącym wysługi lat. We wniosku tym poruszone
zostały dwie kwestie. Pierwsza dotyczyła podwyżek, natomiast druga
opracowania regulaminu, który będzie uwzględniał wysługę lat. Zapytał, czy
przy okazji podwyżek w wysokości 140,00 zł zostanie rozwiązana również
druga kwestia. Dodał, że w ostatnich latach na skutek podwyżek
minimalnego wynagrodzenia płace uległy „spłaszczeniu”. Efektem tego jest
zmniejszenie różnic w wynagrodzeniu. Osoby, które wykonują bardzo
odpowiedzialne zadania, w tej chwili otrzymują bardzo niskie
wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy odpowiedziała, że pracodawcą jest
dyrektor szkoły, dlatego też w jego ręce trafią odpowiednie kwoty. Podział
wysokości podwyżek należy do niego. Zarząd Powiatu zastrzegł jedynie to,
że nie będzie już dopłat do najniższego wynagrodzenia. Jak dyrektor szkoły
rozdzieli te pieniądze, to już jest sprawa pomiędzy nim, Związkami
19

Zawodowymi i pracownikami. Poinformowała, że Zarząd nie zajmuje się
wysługą lat.
Radny p. Ryszard Zalewski stwierdził, że w takiej sytuacji powinien
zostać opracowany regulamin, który będzie uwzględniał wysługę lat.
Radny p. Jan Zemło powiedział, że z uwagą i zainteresowaniem wysłuchał
wypowiedzi Radnej p. Danuty Maćkowskiej o chęci współpracy radnych
Klubu PiS z resztą Rady Powiatu. Dodał, że miał nadzieję, iż współpraca ta
odbywać się będzie na wszystkich polach, niestety okazało się, że ogranicza
się ona tylko do wyjazdów zagranicznych. Stwierdził, że dobrze byłoby
rozszerzyć tę współpracę, chociażby o udział w Komisjach, gdyż są
nieobsadzone pewne funkcje wiceprzewodniczących Komisji, które
należałoby uzupełnić. Poinformował, że w związku z tym podejmowane są
pewne działania w celu zmiany statutu. Powiedział, że radni Klubu PiS, brak
chęci
objęcia tych funkcji argumentują tym, iż są obciążeni pracą.
Stwierdził, że jeśli dobrze zrozumiał, wyjazdy, o których była mowa
wcześniej potrzebne byłyby radnym Klubu PiS w celach relaksacyjnych.
Radna p. Danuta Maćkowska odpowiedziała, że sama sobie dobiera
towarzystwo do wyjazdów. Dodała, że mówiła o zupełnie innej współpracy,
którą Radny p. Jan Zemło ograniczył tylko i wyłącznie do wyjazdów
zagranicznych.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.
Radny p. Alojzy Szymiczek złożył interpelację w sprawie działalności
prowadzonych na terenie Kolonii Fryderyk przy ulicy Leśnej 43
w Gorzyczkach. Ww. interpelacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radna p. Jolanta Górecka odniosła się do interpelacji Radnego p. Alojzego
Szymiczka. Poinformowała, że Poseł na Sejm RP p. Teresa Glenc podjęła
w tym temacie wszelkie możliwe interwencje, we wszystkich instytucjach
państwowych. Powiedziała, że służy wszelką dokumentacją oraz
informacjami. Dodała, że jest ciągły kontakt ze Starostwem, Wójtem Gminy
Gorzyce, z Wojewodą, Ministrami, Głównym Inspektorem Ochrony
Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska
w Katowicach. Trwają postępowania kontrolne instytucji państwowych.
Poinformowała, że temat pirolizy prawdopodobnie będzie zamknięty z uwagi
na lokalizację. Natomiast jeśli chodzi o działalność pozostałych firm na tym
terenie, toczą się postępowania kontrolne
Radny p. Alojzy Szymiczek zwrócił się do Radnej p. Jolanty Góreckiej
z pytaniem, dlaczego w takim wypadku mieszkańcy nie otrzymali w tym
temacie żadnej informacji.
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Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba złożyła interpelację w sprawie
złożonych wniosków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Ww. interpelacja stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba złożyła zapytanie dotyczące
wypowiedzi, która ukazała się w „Nowinach Wodzisławskich” w dniu 24
sierpnia 2018 roku obecnej Członek Zarządu, a ówczesnej Burmistrz Miasta
Rydułtowy p. Kornelii Newy. Zapytanie to stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba zadała następujące pytania
Wicestaroście p. Tadeuszowi Skatule:
 Jakie kroki podjął w sprawie zwolnienia szpitala z opłat od
nieruchomości?
 Jakie działania zostały podjęte z jego strony w powstrzymaniu odejść
wykwalifikowanej kadry medycznej?
 Z jakimi uczelniami medycznymi Powiat nawiązał lub ma zamiar
nawiązać współpracę?
 Jakie kroki zostały podjęte dla zapewnienia długofalowego
finansowania szpitala?
Powyższe zapytania stanowią załącznik nr 17 do protokołu.
Radna
p.
Danuta
Maćkowska
złożyła
zapytania
dotyczące
reprezentowania przez Członka Zarządu p. Kornelię Newy, Zarządu Powiatu
i Starosty na sesji Rady Miasta w Rydułtowach. Zapytania te stanowią
załącznik nr 18 do protokołu.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy powiedziała, że przygotuje się do
odpowiedzi, którą będzie chciała wygłosić. Stwierdziła, że w wypowiedzi
Radnej p. Danuty Maćkowskiej padło mnóstwo zarzutów skierowanych w jej
stronę, z którymi ona się nie zgadza. Powiedział, że będzie chciała, aby
wszyscy radni usłyszeli prawdę na ten temat.
Radny p. Ryszard Zalewski złożył interpelację w sprawie uciążliwości
związanych z funkcjonowaniem myjni przy ulicy Leszka w Wodzisławiu
Śląskim. Ww. interpelacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Radny p. Mirosław Andreczko złożył zapytania dotyczące organizowania
politycznych spotkań pod „przykrywką” konkursu językowego, a także
delegowania urzędników Starostwa Powiatowego na spotkania polityczne w
godzinach pracy urzędu. Zapytania te stanowią załącznik nr 20 do
protokołu.
Ad. 11 a)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
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Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia
i Pomocy Społecznej, a także przez Komisję Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu.
Radny p. Ryszard Zalewski zapytał jakie było średnie obłożenie łóżek na
Oddziale Pediatrycznym w ubiegłym roku i czy zmniejszenie liczby tych
łóżek w chwili obecnej nie spowoduje sytuacji, w której będzie brakowało
miejsc. Powiedział, że dotarły do niego informacje dotyczące problemów
związanych z brakiem miejsc na Oddziale Pediatrycznym. Następnie
poinformował, że w materiałach, które posiada znajduje się pismo przesłane
przez Zarząd do Rady Powiatu, nie ma tam niestety ujętego stanowiska
Zarządu w tej sprawie. W związku z tym zadał pytanie, czy stanowisko
Zarządu jest pozytywne. Kolejne pytanie dotyczyło sprawozdania
z konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego i organizacjami
pozarządowymi. Poprosił, o krótką informację na temat tego, jak te
konsultacje przebiegały i jaki był ich wynik.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy
odpowiedziała, że jeżeli chodzi o stanowisko Zarządu jest ono pozytywne.
Jeżeli chodzi o wszystkie konsultacje, takie pismo zostało przedstawione na
posiedzeniu Zarządu Powiatu i przesłane do Rady Powiatu. Natomiast jeżeli
chodzi o obłożenie łóżek na Oddziale Pediatrycznym, z tego co przekazała
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska, obłożenie łóżek na Oddziale
Pediatrycznym jest uzależnione od sezonu. W sezonie wysokim to obłożenie
wynosi 80-90%, natomiast inne jest obłożenie w okresie letnim. Zmiana
liczby łóżek związana jest z wejściem rozporządzenia Ministra Zdrowia
dotyczącego liczby łóżek przypadających na jedną pielęgniarkę.
Radny p. Ryszard Zalewski stwierdził, że jeśli obłożenie łóżek wynosi od
80-90%, bardzo łatwo można to przeliczyć i jeżeli liczba łóżek zostanie
zmniejszona o proponowana ilość, wówczas tych miejsc będzie za mało.
Zapytał, czy faktycznie mogą zdarzyć się takie sytuacje, że mieszkańcy
Powiatu Wodzisławskiego będą mieli problem z tym by skierować dzieci do
Szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy
odpowiedziała, że jeżeli chodzi o liczbę łóżek dyrekcja PPZOZ nie
występowałaby z taką inicjatywą, gdyby nie wymusiło tego na niej
rozporządzenie Ministra Zdrowia. Dodała, że jest zbyt mała liczba kadry
pielęgniarskiej. Takie sytuacje zdarzają się w każdym szpitalu. Każdy szpital
i każde województwo zmniejsza liczbę łóżek.
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Radna p. Jolanta Górecka zadała dyrekcji Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim następujące pytania:
 Jak obecnie wygląda sytuacja kadrowa na Oddziale Pediatrii i jakie
działania zostały podjęte przez dyrekcję PPZOZ w celu utrzymania
stosownej ilości kadry pielęgniarskiej na ww. Oddziale?
 Jaka jest dalsza perspektywa Oddziału Pediatrii, jeżeli od lipca br.
wzrośnie wskaźnik do 8/10 etatu pielęgniarki na jedno łóżko? Czy od
lipca br. będzie konieczność podejmowania uchwały o likwidacji
kolejnych łóżek?
 Czy istnieje realne zagrożenie dla Oddziału Pediatrii w związku
z trwającym w Jastrzębiu - Zdroju remontem nowoczesnego Oddziału
Pediatrii i formowaniem zespołu kadry lekarskiej i pielęgniarskiej?
 Czy wiadomo coś na temat odejścia pielęgniarek oraz kadry lekarskiej
do szpitala w Jastrzębiu Zdroju?
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera odpowiedziała, że w kwestii
Oddziału Pediatrycznego zaproponowano obniżenie liczby łóżek. Pomimo
działań dyrekcji PPZOZ w zakresie pozyskania nowych pielęgniarek, istnieje
zagrożenie, że od 1 lipca br. będzie trzeba dokonywać dalszych ograniczeń
w przypadku problemów z pozyskaniem kadry pielęgniarskiej.
Poinformowała, że odpowiedź na zadane pytania Radna p. Jolanta Górecka
otrzyma w formie pisemnej.
Radna p. Jolanta Górecka zapytała jakie działania zostały podjęte w celu
zatrzymania na Oddziale Pediatrycznym kadry pielęgniarskiej.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera odpowiedziała, że działania
zostały podjęte. Ogłoszono konkursy i nabór ciągle trwa. Dyrekcja PPZOZ
nie pozostaje bierna i stara się o zatrudnienie nowej kadry pielęgniarskiej.
Dodała, że po zawieszeniu Oddziału Wewnętrznego I dokonano przesunięć
pielęgniarek. 23 etaty pielęgniarskie zostały rozdysponowane na inne
oddziały:
 na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym
przeniesiono 8 etatów pielęgniarskich,
 na Oddział Chorób Wewnętrznych II Szpitala w Wodzisławiu
przeniesiono 10 etatów pielęgniarskich,
 na Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przeniesiono 3 etaty
pielęgniarskie,
 5 pielęgniarek przeniesiono z Oddziału Chorób Wewnętrznych
I zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, co odpowiada
pozostałym 2 pełnym etatom.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że w związku z tym, iż ma
zostać podjęta uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania
statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
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poprosiła, aby Dyrekcja Szpitala PPZOZ w momencie kiedy podejmowane
się tak ważne decyzje była obecna na sesji.
Radny. Ryszard Zalewski powiedział, że z informacji, które posiada
wynika, iż na Oddziale Pediatrycznym może zabraknąć łóżek. Stwierdził, że
w takiej sytuacji nie wie, czy któryś z radnych zdecyduje się głosować za
podjęciem uchwały. Powiedział, że gdyby wiadomo było, że ograniczenie
liczby łóżek nie spowoduje braku miejsc na Oddziale Pediatrycznym,
wówczas radni byliby spokojni. Powiedział, że dla niego jest to sytuacja,
która nie powinna mieć w ogóle miejsca.
Radny p. Mirosław Krzysztof Nowak zwrócił się do Radnego p. Ryszarda
Zalewskiego, aby wziął pod uwagę również to, że Oddziały Pediatryczne są
wysoko dynamiczne i wystarczy dowolna epidemia, żeby zapotrzebowanie
wzrosło do 150%. Stwierdził, że Dyrektor PPZOZ jest na tyle obeznana
w temacie, że podejmując decyzję o redukcji tych łóżek wskaźnik ten
wyrównała do 100%.
Radny. Ryszard Zalewski powiedział, że z informacji, którą wcześniej
otrzymali wynika, że było już obłożenie łóżek na poziomie 80-90%. Nie było
wtedy żadnej epidemii tylko tzw. okres wysoki. Oznacza to, że w tej chwili
łóżek może zabraknąć.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera powiedziała, że trzeba się
dostosować do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i uzmysłowić
sobie również to, że skoro nie ma kadry pielęgniarskiej, nie ma innego
wyjścia. Jest rozporządzenie Ministra Zdrowia o ilości łóżek przypadających
na jedną pielęgniarkę i do tego trzeba się dostosować.
Radny p. Jan Zemło poinformował, że dwa miesiące temu podejmowano
uchwałę o pełnym poparciu działań dyrekcji Szpitala. Powiedział, że mimo
pewnych wątpliwości w dalszym ciągu ma zaufanie do Dyrektor PPZOZ
p. Doroty Kowalskiej i uważa, że jej działania są właściwe. Dodał, że skoro
jednogłośnie na apel Grupy Radnych PiS podejmowane było takie
głosowanie, to ma nadzieję, ze nic takiego się nie zmieniło przez okres tych
dwóch miesięcy, żeby trzeba było potępiać działania Dyrektor PPZOZ
p. Doroty Kowalskiej.
Radna p. Jolanta Górecka powiedziała, że nikt nie potępia decyzji
Dyrektor PPZOZ p. Doroty Kowalskiej. Chodzi o to, żeby zagłosować i nie
zrobić krzywdy dzieciom z naszego Powiatu. Dodała, że jeżeli dalej pójdzie
się tym tokiem, faktycznie dojdzie do sytuacji, że w październiku lub
listopadzie będzie się uchwalać zamknięcie Oddziału Pediatrycznego.
Stwierdziła, że trzeba zrobić wszystko, aby te pielęgniarki pozyskać, czy
poprzesuwać z innych oddziałów.
Radny p. Mirosław Krzysztof Nowak powiedział, że zgadza się z Radną
p. Jolantą Górecką. Dodał, że wiele jej wątpliwości rozwiałaby rozmowa
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z Radnym p. Ryszardem Zalewskim – Członkiem Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Radny
p. Ryszard Zalewski jest doskonale zorientowany na jakich zasadach
działają przyznawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ryczałty. Jeżeli
oddziały będą utrzymywane statystycznie na poziomie 40-60% to
w przyszłym roku oddział ten otrzyma niższy ryczałt. Dlatego potrzeba
utrzymywać wysokie 80-100% obłożenie oddziału, aby zostały utrzymane
odpowiednio wysokie kwoty ryczałtu.
Radny. Ryszard Zalewski powiedział, że w dniu dzisiejszym odbyło się
posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Brackiej. Była tam też opiniowana uchwała
dotycząca zmniejszenia liczby łóżek. Na posiedzeniu tym otrzymano
informację, że średnie obłożenie na oddziale wynosi 60% i nie ma żadnych
obaw o to, że tych łóżek zabraknie. Natomiast z otrzymanych informacji na
sesji Rady Powiatu w dniu dzisiejszym wynika, że tych łóżek na Oddziale
Pediatrycznym może zabraknąć. Stwierdził, że sytuacja ta jest diametralnie
inna niż w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim przy
ulicy Brackiej.
Radna p. Danuta Maćkowska odniosła się do słów Radnego p. Jana
Zemło. Powiedziała, że nie musi przypominać jaki apel został wystosowany
przez Grupę Radnych PiS. Powiedziała, że Grupa Radnych PiS nadal
podpisuje się pod tym apelem. Dodała, iż mają prawo prowadzić dyskusje,
ponieważ podejmowana jest nowa uchwała, a informacje jakie otrzymali
były niewystarczające. W związku z tym mają pewne obawy.
Radny p. Mirosław Krzysztof Nowak zwrócił się do Radnego p. Ryszarda
Zalewskiego, że uchwała dotycząca zmniejszenia liczby łóżek na oddziale
w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim zwiększyła już
obłożenie oddziału z 60% do 80%.
Radny. Ryszard Zalewski Poinformował, że w szpitalu przy ulicy Brackiej
było obłożenie łóżek wynoszące 60%. Przez to, że zmniejszyła się ich liczba,
być może to obłożenie będzie wynosiło około 80%. Obecna sytuacja
w wodzisławskim szpitalu, może doprowadzić do tego, że po podjęciu ww.
uchwały, łóżek po prostu zabraknie.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że chciałby wrócić do tematu
związanego z podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim. Powiedział, że wszyscy mają te same obawy, natomiast zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na dzień dzisiejszy nie pozostaje nic
innego, nie mając personelu pielęgniarskiego, jak obniżyć liczbę łóżek.
Działania będą w tym temacie czynione i jeżeli będzie taka możliwość
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i dyrekcji PPZOZ uda się pozyskać personel pielęgniarski, zawsze będzie
można do tego tematu wrócić i zwiększyć ilość łóżek na oddziale.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało
21 radnych, 3 głosy wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi
Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
Ad. 11 b)
 Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
stanowiący załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
zadań
z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem
głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujące się, bez głosów
przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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Ad. 11 c)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz
z załącznikami, stanowiący załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu,
Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz
z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem
głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujące się, bez głosów
przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 28 do
protokołu.
Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami została podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 11 d)
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034, stanowiący załącznik nr 30
do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu,
Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034. W głosowaniu udział wzięło 24
radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujące się,
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bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik
nr 31 do protokołu.
Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019
z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu. Wodzisławskiego na lata 2019 –
2034 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 32
do protokołu.
Ad. 11 e)
 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu, stanowiący załącznik nr 33 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W głosowaniu
udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów
wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr
35 do protokołu.
Ad. 11 f)
 Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu
Wodzisławskiego do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 36 do protokołu.
Przewodniczący
Rady
Powiatu
p.
Adam
Krzyżak
wniósł
o uwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wskazania
przedstawiciela Rady Powiatu Wodzisławskiego do Powiatowej Rady Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. Autopoprawka dotyczyła wprowadzenia
do projektu uchwały słowa „Działalności” do nazwy Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w dwóch miejscach
w projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu,
Komisję Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu.
28

Radna p. Danuta Maćkowska zgłosiła kandydaturę Radnej p. Jolanty
Góreckiej. Dodatkowo poprosiła Przewodniczącego Rady Powiatu p. Adama
Krzyżaka o przybliżenie tematu, na czym polega działalność w tejże Radzie
Pożytku Publicznego.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zajmuje się opiniowaniem
m.in. projektów uchwał Rady Powiatu, które dotyczą działalności „pro
publico bono” (w interesie społecznym).
Radna p. Jolanta Górecka wyraziła zgodę na członkostwo w Powiatowej
Radzie Działalności Pożytku Publicznego .
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie wskazania
przedstawiciela Rady Powiatu Wodzisławskiego do Powiatowej Rady Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych.
Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów
przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 37 do
protokołu.
Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Wodzisławskiego do
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu
Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Ad. 11 g)
 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji organom właściwym
do jej rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która wystąpiła
z inicjatywą w powyższej sprawie. Dodał, że ma jednak pewne wątpliwości,
które nasunęły się już po Komisji, mianowicie petycja kierowana jest do
organu właściwego, ale czy tym organem właściwym nie powinien być
jednak Starosta, gdzie ta petycja pierwotnie została skierowana. Czy
z punktu widzenia prawa organem właściwym są dyrektorzy szkół, skoro nie
mają takiej kompetencji, żeby zwiększać środki na podwyżki. Zapytał czy
jest potrzeba głosowania nad projektem uchwały oraz czy Starosta udzielił
bądź udzieli pracownikom odpowiedzi w tym temacie.
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że w punkcie Sprawozdanie
Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od V sesji zwrócił uwagę,
że to Zarząd przeznacza środki na możliwe podwyżki. Oczywiście z prostego
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punktu widzenia, pracodawcą jest dyrektor szkoły. Niestety dyrektor nie ma
możliwości formalnie i merytorycznie ustosunkować się do tego wniosku.
Zwrócił uwagę, że Rada nie otrzymała tej petycji w materiałach. Dodał, że
aż 70 pracowników podpisało petycję. Stwierdził, że jest to ważny temat.
Przekazanie ww. petycji dyrektorom szkół, w jego opinii jest umywaniem
rąk, gdyż to Zarząd przeznacza środki na ewentualne podwyżki, a nie
dyrektorzy szkół. Oni nie dysponują tego typu środkami.
Przewodniczący
Powiatowej
Solidarności
Nauczycielskiej
p. Arkadiusz Gajda poinformował, że pod petycją podpisało się 76
pracowników administracji. Powiedział, że petycja ta nie jest tylko kwestią
tego, że administracja uważa, że ma zbyt niskie zarobki. W tym piśmie
zawarta została również troska o przyszłość edukacji. Kwoty minimalnego
wynagrodzenia systematycznie rosną. Według wszystkich obowiązujących
regulaminów, minimalna kwota wynagrodzenia to 2 250,00 zł. Podstawa
zasadnicza to 2 360, 00 zł. Widoczne jest zjawisko odchodzenia
pracowników do sektora prywatnego. Część osób w związku z tym, że swoje
lata przepracowały, mają prawo odejść na emeryturę. Pracownicy
administracji zwracają uwagę, że może to skutkować tym, że w przyszłości
będą problemy z zapełnieniem stanowisk. Poprosił, aby zająć się
regulaminem, który od dłuższego czasu nie był zmieniany. Dodał, że kwota
140,00 zł na etat przeliczeniowy, rozdzielona sprawiedliwie być może
spowoduje, że faktycznie nie będzie już dopłat do najniższych wynagrodzeń.
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra powiedziała, że stosownie
do przepisu art. 68, ust. 5 prawa oświatowego, dyrektor jest kierownikiem
zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Pracodawcą nauczyciela jest
szkoła. Skoro tak, to o kwestiach wynagrodzenia decyduje pracodawca czyli
szkoła, której przedstawicielem ustawowym w tym zakresie jest dyrektor.
Zgodnie z ustawą o petycjach, powinnością Rady jest skierowanie petycji
do organu właściwego do jej rozpatrzenia i stąd też taka była rekomendacja
Biura Prawnego, ażeby ten list otwarty (petycja) został przekazany
organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, czyli dyrektorom poszczególnych
szkół.
Radny p. Ryszard Zalewski stwierdził, że jeżeli Zarząd Powiatu ma
kompetencje, żeby te środki przeznaczyć, to czy w takiej sytuacji tym
organem właściwym nie powinien być jednak właśnie Zarząd Powiatu, gdzie
petycja w początkowej fazie była skierowana. Powtórzył, że być może nie
ma potrzeby głosowania nad projektem tej uchwały skoro petycja trafiła już
do Starosty i Zarządu Powiatu.
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra odpowiedziała, że
podtrzymuje stanowisko Biura Prawnego w tym zakresie. Poinformowała, że
zasada obowiązująca w polskim prawie pracy jest taka, że stronami
stosunku pracy są pracownik i pracodawca. Nauczyciel jest pracownikiem,
natomiast pracodawcą jest szkoła. Kolejną zasadą w prawie pracy jest to,
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że jeżeli pracodawcą jest podmiot nie będący osobą fizyczną, w jego
imieniu działa osoba, która jest przedstawicielem ustawowym. W tym
wypadku zgodnie z prawem oświatowym te czynności za pracodawcę
w stosunku do pracowników wykonuje dyrektor. W jej ocenie oraz ocenie
Radców Biura Prawnego, którzy są autorami opinii, innej możliwości
zaproponowania rozwiązania tej sprawy nie ma. Taki tryb tutaj został
zarekomendowany. Dodała, że Zarząd Powiatu nie jest pracodawcą
w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że Zarząd już analizował tę sprawę.
Kwota 440 000,00 zł zostanie przeznaczona właśnie na ten cel. Dodał, że
Zarząd może ustalić wartość środków z podziałem na poszczególne
jednostki, natomiast umowy, czy wysokość wzrostu wynagrodzenia dla
poszczególnych pracowników ustala już jako pracodawca dyrektor szkoły.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy na potwierdzenie słuszności tej drogi
poinformowała, że Związki Zawodowe nie składały swoich żądań do Zarządu
ani do Rady Powiatu, jeżeli chodzi o sprawę związaną ze strajkiem. Te
żądania były skierowane do dyrektorów placówek oświatowych.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie przekazania petycji
organom właściwym do jej rozpatrzenia. W głosowaniu udział wzięło 23
radnych. Za przyjęciem głosowało 19 radnych, 4 głosy wstrzymujące się,
bez głosów przeciwnych. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik
nr 40 do protokołu.
Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
przekazania petycji organom właściwym do jej rozpatrzenia została
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Ad. 11 h)
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu
Województwa Śląskiego dotyczącego remontu i przebudowy drogi
wojewódzkiej DW 933 – ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim,
stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A – 1 w Mszanie oraz
kontynuacji remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 936 – ul.
Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 42 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz
Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do
głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu
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skierowanego do Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącego remontu
i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933 – ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu
Śląskim, stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A – 1 w Mszanie oraz
kontynuacji remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 936 –
ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim. Za przyjęciem głosowało 23
radnych, bez głosów wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Powiaty Wodzisławskiego w sprawie
przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Śląskiego
dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933 –
ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej dojazd do
węzła Autostrady A – 1 w Mszanie oraz kontynuacji remontu
i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 936 – ul. Młodzieżowej
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 44 do protokołu.
Ad. 12
Radny p. Ryszard Zalewski nawiązał do poprzedniego głosowania.
Powiedział, że radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości popierają remont
i przebudowę drogi wojewódzkiej DW 933 – ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu
Śląskim, stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A – 1 w Mszanie oraz
kontynuację remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 936 –
ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim. Zwrócił się z prośbą do radnych
z Klubu PO i SLD, aby na przyszłość takie informacje trafiały do nich
wcześniej. Następnie poruszył temat związany z powagą i autorytetem Rady
Powiatu. Powiedział, że o autorytet i powagę należy dbać i nie należy
podejmować działań, które ją obniżają. Wszyscy radni są obserwowani
przez mieszkańców. Wielu z nich posiada konta na portalach
społecznościowych typu Facebook. W ten sposób komunikują się
z mieszkańcami. Niestety wielu mieszkańców
zwróciło się do niego
w związku z ukazaniem się w „Nowinach Wodzisławskich”, a także na
Facebooku wpisu o następującej treści: „(…) dla mnie Bóg to jest to samo
co buk”. Zdaniem mieszkańców jest to dla nich nie do przyjęcia. W ich opinii
autorytet i powaga Rady w ten sposób uległy zachwianiu. Zaapelował, aby
wszyscy radni wystrzegali się takich sytuacji.
Radny p. Alojzy Szymiczek przytoczył sytuację, która miała miejsce
w ubiegłym tygodniu tj. 19 marca 2019 roku. Na Izbę Przyjęć w Wodzisławiu
Śląskim został skierowany pacjent w wieku 35 lat. Placówka Medhouse po
wcześniejszym wykonaniu badań EKG podjęła taką właśnie decyzję.
W trakcie pobytu na Izbie ponownie powtórzono EKG oraz wykonano
badanie krwi, pozostawiając pacjenta w dalszym ciągu na Izbie Przyjęć.
Około godzin 17.00 – 18.00 zdecydowano przewieźć pacjenta do szpitala
w Rydułtowach, otrzymawszy informację, że są tam dwa wolne miejsca.
Niestety tak się nie stało, gdyż po dotarciu na miejsce okazało się, iż tych
miejsc jednak nie ma. Wobec powyższego pacjent wrócił z powrotem do
szpitala w Wodzisławiu Śląskim, gdzie w dalszym ciągu nie podejmowano
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żadnych działań. Następnie zadecydowano o tym, aby zadzwonić do szpitala
w Raciborzu, gdzie o godzinie 22.27 pacjent dotarł. Radny p. Alojzy
Szymiczek zauważył, że pierwszy transport miał miejsce o godzinie 11:55.
Zwrócił uwagę na czas i szybkość działania służb medycznych, co trwało
11 godzin. Z wielkim smutkiem podkreślił, że sytuacja dotyczy jego
siostrzeńca, ale w przyszłości może spotkać każdego. Wspomniał
o podobnych przypadkach i zapytał dlaczego takie sytuacje mają miejsce
w wodzisławskim szpitalu. Zaznaczył, że część z nich jest już złożona
w prokuraturze. Poprosił Starostę, a szczególnie członka zarządu
odpowiedzialnego za służbę zdrowia o wyjaśnienie sprawy, ewentualne
podjęcie działań celem zapobieżenia podobnym sytuacjom. Zauważył, że
w szpitalu w Raciborzu przyjęto ww. pacjenta w ciągu pół godziny, jednak
pomimo udzielonej pomocy po kilku godzinach pacjent ten zmarł. Porównał
ten przypadek do sytuacji, która niedawno miał miejsce w szpitalu
w Sosnowcu.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że wszyscy ubolewają nad tym, co
się stało. Poinformował, że na dzień dzisiejszy jest prowadzone
postępowanie wyjaśniające przyczyny takiego zachowania i sytuacji jaka
miała miejsce w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Dodał, że
o wynikach poinformuje w późniejszym terminie.
Radny p. Alojzy Szymiczek poprosił o wyniki postępowań wyjaśniających
na piśmie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Marek Rybarz obiecał, że
postara się, aby projekty uchwał były wprowadzane znacznie szybciej.
Odniósł się do wypowiedzi Radnego Ryszarda Zalewskiego. Poinformował,
że należy do Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, a nie do Klubu PO, SLD
czy PSL.
Radny p. Mirosław Krzysztof Nowak przyznał, że artykuł, który pojawił
się w „Nowinach Wodzisławskich” i został przytoczony przez Radnego
Ryszarda Zalewskiego dotyczył jego osoby. Zwrócił się do Radnego Ryszarda
Zalewskiego słowami: „(…) że dużo gorzej wyglądałoby, gdybym w tym
wpisie zamiast słowo „buk” przez „b” i „u”, napisał „bóg” przez „b” i „ó”.
Dodał, że jako przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest
przedstawicielem nie tylko osób wyznania kościoła rzymskokatolickiego, ale
również
wyznawców
grekokatolickich,
kościołów
ewangelickich,
protestanckich, augsburskich, a także osób niewierzących. Dodał, że Polska
jest państwem demokratycznym i obowiązuje w nim zasada normalnej,
demokratycznej i otwartej dyskusji. Osoby o poglądach ateistycznych lub
antyteistycznych również mogą wypowiadać się na forum. Zwrócił się do
Radnego p. Ryszarda Zalewskiego: „Szkoda, że Pan nie był zainteresowany
w jaki sposób się tam wypowiadają inne osoby, w jak bardzo obrazoburczy.
Już sam tytuł postu, który przywołuje jego właścicielka nosi tytuł „Lewacki
stan umysłu”, no więc na lewacki stan umysłu poinformowałem i Pan
przekręcił troszeczkę mój cytat, ponieważ napisałem: wierzący piszą Bóg,
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dla mnie to tylko buk”. Dodał, że nie widzi w tym nic obraźliwego. Poprosił,
aby przyjąć do wiadomości, że w Polsce żyją również osoby innych wyznań
oraz osoby bezwyznaniowe. Dodał, że nie ma na razie i nie zanosi się na to,
żeby w Polsce był system państwa narodowo – katolickiego.
Ad.13
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak zapoznał radnych z:
 harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w miesiącu kwietniu 2019 roku,
 petycją mieszkańców dotyczącą likwidacji placówki Rehabilitacji dla
pacjentów ambulatoryjnych, zlokalizowanej w wodzisławskim
Szpitalu,
 zaproszeniem na rekolekcje dla samorządowców,
 sprawozdaniem z delegacji Powiatu Wodzisławskiego w Powiecie
Recklinghausen.
Powyższe pisma są dostępne w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu.
Dodatkowo przypomniał o upływającym w dniu 30 kwietnia 2019 roku
terminie składania przez radnych oświadczeń majątkowych.
Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Adam Krzyżak zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
o godz. 19.00.
Protokołowała:
Dorota Haleš
Przewodniczący Rady
Powiatu Wodzisławskiego
Adam Krzyżak
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