Wodzisław Śl., dn. 3 czerwca 2019 r.
WRZ.0022.25.2019

Protokół Nr 33/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 3 czerwca 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:
Barbara Wajsman
- Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
Adam Duży
- Radca prawny
Katarzyna Przeszło - Asystent biegłego rewidenta
Dorota Kowalska
- Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Michalina Piechaczek - Główna księgowa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Iwona Koczy
- Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Joanna Rduch-Kaszuba - radna Powiatu Wodzisławskiego
Mirosław Nowak
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2018.
4. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów
uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2018,
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b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze roku budżetowego,
d) powołania Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
e) udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego
Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
5. Zaakceptowanie wniosku Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dnia 28 maja
2019 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o uruchomienie rezerwy ogólnej
budżetu Wojewody w formie dotacji celowej, przeznaczonej dla zadania pn.: „Wykonanie
przebudowy i modernizacji pawilonu na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych
w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim”.
6. Rozpatrzenie prośby Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami
w Wodzisławiu Śląskim o zabezpieczenie środków finansowych na remont części dachu
budynku znajdującego się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 3.
7. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków finansowych
zabezpieczonych w planach finansowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śl. na 2019 rok z zadania „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.” na zadanie „Budowa nowego obiektu sportowego
– boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Śląskim”.
8. Rozpatrzenie prośby o zmianę przedstawicieli organu prowadzącego do udziału w pracach
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w I
Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
9. Rozpatrzenie prośby w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wycinki 7 sztuk drzew
z gatunku topola rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wodzisławskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Śląskim.
10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok
polegających
na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami
wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,
b) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok polegającej na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków,
c) zmian w planach finansowych wydatków powiatowych jednostek budżetowych na
2019 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między dysponentami
budżetowymi.
11. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów
uchwał w następujących sprawach:
a) 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,
b) 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.
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12. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 4/ZD/05/2019,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 20/2018/2019,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 16/2019,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 23/2019.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2019 r.
15. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przekazała, że roczne sprawozdanie finansowe
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za ubiegły rok zostało zbadane zgodnie z ustawowymi
wymogami przez biegłego rewidenta firmy POL-TAX 2 Sp. z o.o. Ww. firma została wybrana
do badania sprawozdania finansowego PPZOZ przez Radę Powiatu Wodzisławskiego uchwałą
nr XXXIV/407/2017 z dnia 30 listopada 2017r.
Asystent biegłego rewidenta p. Katarzyna Przeszło przedstawiła sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
za rok 2018 (zał. nr 2 do protokołu). Stwierdziła, że przeprowadzone zostało badanie rocznego
sprawozdania finansowego PPZOZ za 2018 r., które składało się z wprowadzenia
do sprawozdania, bilansu, który zamykał się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38 781 210
zł, rachunku zysków i strat, który wskazywał na stratę netto w wysokości 2 591 360 zł,
zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji
i objaśnień. Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe PPZOZ w sposób rzetelny
i jasny przedstawia obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki, jest zgodne co do treści
i formy z obowiązującymi szpital przepisami oraz zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg. Jedynie bardzo niepokojące jest bardzo wysokie zadłużenie
szpitala, co powoduje trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że chciałby podziękować biegłemu rewidentowi
za to, że odniósł się do roku 2014, kiedy ZUS przeprowadził kontrole w zakresie prawidłowego
naliczania składek na fundusz ubezpieczeń społecznych. Poprzez tą analizę w sposób
jednoznaczny wyjaśniono skąd powstały problemy, opisano jak wtedy funkcjonował szpital, że
pełnienie dyżurów medycznych w ramach umów o pracę było możliwe przez lekarzy, którzy
wyrazili pisemną zgodę na pracę powyżej 48 godz. na tydzień, tzw. klauzulę opt-out, nie było
prawnej możliwości by pracodawca mógł narzucić pracownikowi pełnienie dyżurów ponad
dopuszczalne godziny pracy. W związku z tym, szpital musiał znaleźć inną formę
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zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń, bo inaczej jednostce groziło rozwiązanie umów
z NFZ. Ten sposób działania był również praktykowany przez większość szpitali w Polsce, nikt
tego nie kwestionował, dopiero 22 czerwca 2015 r. zapadły inne decyzje wydane przez Sąd
Najwyższy i stąd powstały problemy. Nasz PPZOZ odwoływał się do sądu w tej sprawie, jednak
nie udało się uzyskać korzystnego rozstrzygnięcia , bo obowiązywała już decyzja Sądu
Najwyższego, choć inne szpitale np. w Żorach czy Rybniku, otrzymały pomyślne dla nich
rozstrzygnięcia sądowe. Niestety naliczone zostały naszemu szpitalowi kwoty wynoszące
ponad 4 800 000 zł. W swoim sprawozdaniu biegły rewident wyjaśnił jednoznacznie, że taki
sposób funkcjonowania był zgodny z obowiązującym wówczas prawem i stosowany przez
wszystkie szpitale.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za 2018 r.

Ad. 4
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2018 (zał. nr 3 do protokołu). Przekazała, że projekt
uchwały oparty jest na przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, jak również ustawy
o rachunkowości. PPZOZ przedłożył sprawozdanie finansowe w ustawowo określonym
terminie, a do kompetencji rady powiatu należy podjęcie uchwały zatwierdzającej
to sprawozdanie. Wynik finansowy za rok 2018 stanowi strata w wysokości 2 591 360 zł. Cała
procedura, czyli przedłożenie sprawozdania, jak również przygotowanie opinii biegłego
rewidenta, została przeprowadzona i na tej podstawie przedstawiono projekt uchwały
w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2018.
b)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 4 do protokołu). Przypomniała, że obowiązkiem PPZOZ było
przedstawienie do końca maja raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu. Dyrekcja
PPZOZ wywiązała się z tego obowiązku i raport został przekazany Radzie Powiatu
Wodzisławskiego. Na podstawie raportu Zarząd przygotowuje projekt uchwały oceniający
sytuację ekonomiczno-finansową PPZOZ. W przedstawionym projekcie uchwały, proponuje
się ocenić sytuację ekonomiczno-finansową PPZOZ jako bardzo trudną i zagrażającą jego
funkcjonowaniu, co wymaga niezwłocznego opracowania i wdrożenia działań
restrukturyzacyjnych, mających na celu w szczególności ograniczenie kosztów działalności
i poprawę płynności finansowej. W raporcie przedłożonym przez PPZOZ zaprezentowano,
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zgodnie z wymogami rozporządzenia cztery obszary analizy: zyskowność, płynność,
efektywność i zadłużenie. Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomicznofinansowych, możliwa do osiągnięcia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
12 kwietnia br. wynosi 70 pkt. PPZOZ uzyskał 10 pkt za rok 2018, podobnie jak w roku
ubiegłym. Natomiast z raportu PPZOZ wynika, iż prognozy oceny ww. wskaźników na lata
2019-2021 wynoszą tylko 3 pkt, co oznacza ich pogorszenie.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał, czy Dyrektor potwierdza tą opinię, bo projekt uchwały
brzmi dość niepokojąco.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska powiedziała, że współczynniki są na tym samym
poziomie i tu się nic nie zmieniło, a co do finansowania w latach przyszłych nie ma żadnej
prognozy, nie wiadomo czy protest, który odbył się pod Ministerstwem 1 czerwca br. odnośnie
niedofinansowania szpitali odniesie jakiś skutek, czy będą uruchomione środki budżetowe.
Zwykle planowany jest gorszy wynik finansowy, niż wypracowany na koniec roku właśnie
dlatego, że nie można przewidzieć finansowania w trakcie roku, jak również wykonania
świadczeń, nie wiadomo co będzie działo się na rynku szpitali okolicznych, na ile nasz szpital
będzie musiał zabezpieczać większe wykonanie świadczeń zdrowotnych, mieszcząc się
w przyznanym ryczałcie. Wskaźniki oczywiście wskazują na to, że sytuacja może się pogorszyć,
ale trzeba będzie ją kształtować w odniesieniu do wszystkich pojawiających się zmian na rynku
usług medycznych i tego, co będzie się działo w służbie zdrowia. Jeżeli zmieni się struktura
szpitali, czy okaże się, że będą nowe przepisy prawne, które będą zmuszały PPZOZ
do zachowania w określony sposób, to te współczynniki mogą albo ulec dalszemu pogorszeniu,
albo poprawie, na co nie mamy wpływu. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że roszczenia
o wynagrodzenia w służbie zdrowia trwają cały czas i ta dysproporcja jest bardzo duża, co jest
zdecydowanie jednym z najpoważniejszych elementów, który wpływa na to, że te
współczynniki są coraz gorsze.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił uwagę, że w oparciu o raport PPZOZ sporządzono
podsumowanie , które m.in. brzmi tak, że maksymalna ocena punktowa wskaźników
ekonomiczno-finansowych, możliwa do osiągnięcia wynosi 70 pkt, a PPZOZ uzyskał 10 pkt
za rok 2018, z kolei według prognoz ocena punktowa za lata 2019-2021 wyniesie tylko 3 pkt.
Wskazuje się także, iż zasadniczy wpływ na takie prognozy ma planowany wzrost kosztów
wynagrodzeń i zużycia materiałów oraz energii, które zgodnie z informacją dyrekcji PPZOZ
mogą zwiększyć się w stosunku do roku ubiegłego łącznie o ponad 7 mln zł. Stwierdzenia te są
bardzo niepokojące.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska powiedziała, że niepokojące jest to, iż wzrastają ceny
usług na rynku, a PPZOZ musi się wywiązać z cen jakie uzyskane są w przetargach. Poza tym,
szpital nie wybiera pacjentów jakich chce leczyć, tylko musi zagwarantować odpowiednie
leczenie dla wszystkich pacjentów, co ma wpływ na to, czy w ramach ryczałtu będziemy można
leczyć mniejszą, czy większą liczbę pacjentów. Dzięki temu, że wzrosło finansowanie
niektórych procedur, być pewne niedoszacowania się bilansują, ale właściwie wszystkie
procedury były niedoszacowane. Trudno mówić o tym, żeby osiągnąć planowany wynik
finansowy, jeżeli ceny procedur są niedoszacowane, a oprócz tego wzrastają ceny towarów
i usług, roszczenia pracownicze co do wzrostu wynagrodzeń, a zwłaszcza poofertowe ceny
świadczeń zdrowotnych pielęgniarek, jak i lekarzy.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy powiedziała, że bardzo ją to niepokoi, bo od lat występował
problem z finansowaniem szpitala, jednak ta sytuacja z roku na rok jest coraz trudniejsza i nie
ma sposobu pozbycia się zadłużenia, a koszty rosną. Stwierdziła, że choć wiele okoliczności
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jest niezależnych od dyrekcji szpitala i Zarządu Powiatu, jednak należy podjąć działania żeby
chociaż trochę podratować szpital. Wiadomo, że Powiat nie może dopłacić do działalności
szpitala i trzeba szukać innego sposobu ratunku.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła stwierdził, że coraz bardziej niepokojące jest to, że zaczyna
brakować kadry w szpitalu, czego nigdy nie było, a wręcz był przerost zatrudnienia
i związki zawodowe walczyły o to, żeby zabezpieczyć 7 lat zatrudnienia dla pracowników
szpitala.
Starosta p. Leszek Bizoń zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały występuje
pewna niespójność – w pkt II informuje się o istotnych zdarzeniach mających wpływ na
sytuację ekonomiczno-finansową i skutek jaki to spowoduje w 2019 w postaci zwiększonych
kosztów o 3,5 mln zł, a z kolei zmiany w zużyciu materiałów, energii i usług obcych spowodują
wzrost kosztów o 3,9 mln zł, czyli w sumie o 7,5 mln zł.
Główna księgowa PPZOZ p. Michalina Piechaczek wyjaśniła, że nie do końca, wystąpi taki
skutek finansowy dla szpitala, bo część kosztów wynagrodzeń współfinansowanych jest
w formie umowy z NFZ. Dodatek do wynagrodzeń pielęgniarek i położnych finansowany jest
przez NFZ w 100%, a jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń dla lekarzy, NFZ gratyfikuje wzrost
różnicy do kwoty 6 750 zł plus dodatek stażowy oraz 80% do dyżurów, a koszty ubezpieczeń
społecznych leżących po stronie pracodawcy musi pokryć PPZOZ. Wobec tego, wskazane
skutki finansowe nie będą w całości pokrywane ze środków PPZOZ, w części są finansowane
przez NFZ, jest to odzwierciedlenie różnic w bilansie.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że w takim razie nie są pokazane przychody, które mają
wpływ na ostateczny wynik finansowy. Starosta poprosił, aby uzasadnienie zostało poprawione
w ten sposób, aby kwestia ta była czytelna. Następnie Starosta zapytał na jakiej podstawie
prognozuje się, iż ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych w latach 209-2021
wyniesie tylko 3 punkty.
Główna księgowa PPZOZ p. Michalina Piechaczek wyjaśniła, że wynika to prognoz straty,
która nie jest satysfakcjonująca. Dane, które trzeba podstawić pod wzory Ministerstwa Zdrowia
wynikają z pewnych danych historycznych, więc jeżeli wystąpiła strata w latach poprzednich,
to te dane wpływają na współczynniki na lata przyszłe. Ponadto, na wskaźniki te wpływają
zobowiązania długoterminowe. Dodała, że wcześniej PPZOZ miał zobowiązania
krótkoterminowe, jednak obecnie są także długoterminowe z uwagi na zaciągniętą pożyczkę,
która była ostatnim ratunkiem dla szpitala bo były już wystawiane nakazy komornicze, czy
wezwania kontrahentów sięgające 500 - 600 tys. zł. Pożyczkę tą na okres 10 lat udzieliła
szpitalowi instytucja finansowa.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska wyjaśniła, że połączenie dwóch zakładów i to że jest
jeden kontrakt pomogło w tym, że PPOZOZ uzyskał możliwość spłacenia pożyczki
wymagalnej i uniknął zajęć komorniczych, ale jednocześnie spowodowało, że te wskaźniki
ostatecznie są dużo niższe ze względu na to, że te zobowiązania długoterminowe je pogorszyły.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
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c)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze roku budżetowego
(zał. nr 5 do protokołu). Powiedziała, że PPZOZ corocznie przedkłada do dnia 31 lipca każdego
roku Zarządowi Powiatu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze,
która następnie w terminie do 31 sierpnia danego roku jest przedstawiana Radzie Powiatu oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dotychczas informacja taka była przedstawiana zgodnie
z wymogami określonymi w Uchwale Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada
2013r. Obecnie proponuje się określić nowe zasady przygotowywania informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze w ten sposób, aby dane w niej zawarte były spójne
były z informacjami, które spływają z NFZ. W związku z tym w treści przedmiotowego
projektu uchwały wskazuje się, informacja winna zawierać:
1) część tabelaryczną, w tym:
- zestawienie przychodów, kosztów i wyniku finansowego w szczegółowości nie mniejszej
niż w planie finansowym,
- zestawienie stanu należności za I półrocze roku budżetowego, w zakresie należności
wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu innych
świadczeń,
- zestawienie stanu zobowiązań za I półrocze roku budżetowego, w szczegółowości nie
mniejszej niż w planie zobowiązań,
2) część opisową, w której przedstawione zostaną przyczyny ewentualnych odchyleń
w zakresie przychodów, kosztów, wyniku finansowego i zobowiązań, w poszczególnych ich
pozycjach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze roku
budżetowego.
d)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
(zał. nr 6 do protokołu). Wyjaśniła, że potrzeba powołania nowej Rady Społecznej PPZOZ
wynika z faktu, iż kończy się kadencja dotychczasowej Rady Społecznej. Dodała, że kadencja
ta upływa z dniem 1 lipca 2019 r. i w związku z tym zwróciła się o wprowadzenie poprawki do
przedmiotowego projektu uchwały polegającej na zmianie brzmienia par. 3 w ten sposób, iż
uchwała wchodzi w życie nie z dniem 1 lipca 2019r.,a z dniem 2 lipca 2019 r. Na chwilę obecną
do nowej Rady Społecznej wytypowana została przez Wojewodę Śląskiego Pani Krystyna
Nieradzik, a pozostali kandydaci będą mogli zostać zgłoszeni podczas posiedzenia Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz sesji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim, uwzględniając autopoprawkę zgłoszoną przez Członka Zarządu p.
Krystynę Kuczera.
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e)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób
Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 7 do protokołu). Przypomniała,
że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarząd Powiatu rozpatrywał pismo Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. i postanowił przychylić się do jego
prośby poprzez udzielenia dotacji w wysokości 5 000 zł. Na tej podstawie przygotowany został
projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, gdyż udzielenie dotacji celowej leży w gestii Rady
Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu
Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 5
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Wodzisławiu Śl. z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego
o uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu Wojewody w formie dotacji celowej, przeznaczonej
dla zadania pn.: „Wykonanie przebudowy i modernizacji pawilonu na potrzeby Oddziału
Chorób Wewnętrznych w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim” (zał. nr 8 do protokołu).
Przypomniała, że wniosek ten był już składany do Zarządu Powiatu jednak wymagał dokonania
poprawek i wprowadzenia uzupełnień. Obecnie po uzupełnieniu treści co do których były
wątpliwości, wniosek ten może zostać rozpatrzony przez Zarząd Powiatu.
Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska potwierdziła, że wniosek został uzupełniony m.in.
o harmonogramy, które mają charakter orientacyjny, ponieważ nie wiadomo kiedy i czy w ogóle
szpital otrzyma dotację. Powiedziała, że chciałaby zdementować informację, iż zamierza się
zlikwidować Internę i że budynek ten nie będzie remontowany. Podejmowane są wszelkie
starania w tym kierunku, aby ten oddział zaczął funkcjonować i gdyby środki z rezerwy
Wojewody wpłynęły, to te Interny miały by bardzo dobre warunki finansowe. Na dzień
dzisiejszy dodatkowe 17 łóżek, które funkcjonuje na Oddziale Internistycznym, właściwie
funkcjonuje w pomieszczeniach, które docelowo w projekcie w ramach RPO przeznaczone są
na Oddział Ginekologii. Zatem budynek, którego wniosek dotyczy, powinien zostać
wyremontowany i funkcjonować jako Oddział Internistyczny w bardzo dobrym standardzie,
spełniającym warunki rozporządzenia.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że chciałby wyjaśnić dlaczego Zarząd nie zwiększył
finansowania o brakujące środki ponad 2 mln zł przeznaczone na to zadanie - bardziej celowe
i słuszne jest przekazanie dotacji Powiatu na remont tego budynku jako pokrycie udziału
własnego w przedmiotowym wniosku w wysokości 1,2 mln zł, przy założeniu że można
ubiegać się o 4 254 000 zł z budżetu Wojewody. Zatem w sumie za kwotę 5 400 000 zł będzie
możliwość wyremontowania całego budynku, a nie tylko jednego poziomu. Oznacza
to przesunięcie realizacji zadania w czasie, ale jest to bardziej ekonomicznie uzasadnione.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła podkreślił, że należy oddzielić zmiany w statucie PPZOZ od
kwestii likwidacji Oddziału Wewnętrznego w Wodzisławiu Śl. Niepokojące jest to, co się
słyszy w mediach, że 17 czerwca br. radni będą głosować nad zamknięciem Oddziału
Wewnętrznego I, a przecież to będzie głosowanie nad statutem Zakładu i koniecznością jest
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wskazanie w statucie, że na dzień dzisiejszy Oddział Wewnętrzny I nie funkcjonuje, bo takie
są fakty, Odpowiedzialność w tej kwestii spada na dyrekcję Zakładu, bo nie może przecież
wykazywać w statucie, że funkcjonuje Oddział Wewnętrzny I, skoro go nie ma. Natomiast gdy
znajdą się pieniądze i budynek na potrzeby tego Oddziału zostanie wyremontowany,
to wówczas Oddział powróci do życia w dużo lepszych standardach funkcjonowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek w sprawie wystąpienia do Wojewody
Śląskiego o uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu Wojewody w formie dotacji celowej,
przeznaczonej dla zadania pn.: „Wykonanie przebudowy i modernizacji pawilonu na potrzeby
Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim”.

Ad. 6
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił prośbę Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim o zabezpieczenie środków finansowych na remont
części dachu budynku znajdującego się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 3 (zał. nr 9
do protokołu). Wicestarosta powiedział, że temat tego remontu był już niejednokrotnie
poruszany, a łączna kwota kosztorysowa, która niegdyś została wyliczona dla tego zadania
wynosiła ponad 117 000 zł. Mając jednak na uwadze sytuację finansową Powiatu oraz
konieczność wykonania najpilniejszej części tego remontu, czyli naprawy dachu nad
Wydziałem Geodezji, gdzie ostatnio znowu nastąpiło zalanie, Dyrektor PZZN wystąpił
z wnioskiem, aby wyasygnować na tel cel kwotę 73 800 zł.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że rozmawiał z Dyrektorem PZZN na ten temat i zadanie
to faktycznie należy pilnie zrealizować, najlepiej jeszcze w okresie wakacyjnym. Stwierdził, że
jedyną możliwością na ten czas jest sfinansowanie tego zadania z wolnych środków,
co spowoduje konieczność wprowadzenia poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu
dotyczącej zmian w budżecie na 2019 r., który omawiany będzie w dalszej części posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przeznaczenie z wolnych środków kwoty
73 800 zł z przeznaczeniem na remont części dachu budynku znajdującego się w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Mendego 3.
Ad. 7
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody na zmianę
przeznaczenia środków finansowych w wysokości 173.696,00 zł, zabezpieczonych w planach
finansowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. na 2019 rok z zadania
„Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.” na
zadanie „Budowa nowego obiektu sportowego – boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim” (zał. nr 10 do protokołu). Wyjaśniła, że zgodnie
z wnioskiem przesłanym do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Baza sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Śl. – budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont sali gimnastycznej” realizacja zadania
„Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.”
przewidziana jest na rok 2020 natomiast „Budowa nowego obiektu sportowego – boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim”
planowana jest do realizacji w roku 2019. W związku z tym, zachodzi potrzeba zabezpieczenia
środków na realizację zadania dotyczącego budowy boiska w roku bieżącym, a w przypadku
uzyskania dofinansowania z Ministerstwa środki te zostaną przeznaczone na drugą część
zadania dotyczącą remontu sali gimnastycznej, przewidzianą do realizacji w przyszłym roku.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków finansowych
w wysokości 173.696,00 zł zabezpieczonych w planach finansowych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. na 2019 rok z zadania „Remont sali gimnastycznej w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.” na zadanie „Budowa nowego obiektu
sportowego – boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śląskim”.

Ad. 8
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośbę o zmianę przedstawicieli organu
prowadzącego wyznaczonych do udziału w pracach komisji konkursowych w celu
przeprowadzenia konkursów na stanowiska: dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. 14
Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim oraz dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (zał. nr 11 do protokołu).
Przekazała, że pojawiły się wątpliwości, co do możliwości uczestniczenia członków zarządu
w komisjach konkursowych przeprowadzających wybór kandydatów na dyrektorów szkół.
Radca prawny Starostwa także wypowiedział się, iż kwestia ta nie jest jednoznaczna, gdyż np.
sąd w Opolu zajął stanowisko, że w skład takiej komisji konkursowej nie może wchodzić ani
członek zarządu, ani radny, a z kolei sąd w Warszawie zajął odmienne stanowisko. Biorąc pod
uwagę powyższe i fakt, że ustawa Prawo Oświatowe nie ogranicza udziału w składzie komisji
konkursowej pracowników samorządowych zatrudnianych przez organ prowadzący, proponuje
się wyznaczyć do ww. komisji konkursowych trzech przedstawicieli organu tj.: Naczelnika
Wydziału Oświaty p. Katarzynę Zöllner-Solowską, Zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty
p. Agnieszkę Lepiorz oraz Kierownika Referatu p. Celinę Machnik. Jeżeli Zarząd przychyli się
do tej propozycji, to Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zostanie o tym fakcie powiadomiona,
w związku z tym, iż także wytypowała swoich przedstawicieli do prac w komisjach
konkursowych.
Mec. P. Adam Duży stwierdził, że są różnie interpretacje prawne w tej kwestii, więc aby nie
narażać się na potencjalny spór sądowy bezpieczniej będzie, żeby w komisjach konkursowych
nie uczestniczyli członkowie zarządu, czy też radni.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę przedstawicieli organu prowadzącego
wyznaczonych do udziału w pracach komisji konkursowych w celu przeprowadzenia
konkursów na stanowiska: dyrektora w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach. Wobec powyższego, Zarząd Powiatu postanowił wyznaczyć
do udziału w ww. komisjach konkursowych jako przedstawicieli organu: Naczelnika Wydziału
Oświaty p. Katarzynę Zöllner-Solowską, Zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty p. Agnieszkę
Lepiorz oraz Kierownika Referatu p. Celinę Machnik.

Ad. 9
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił prośbę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wycinki
7 sztuk drzew z gatunku topola rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wodzisławskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Śląskim (zał. nr 12 do protokołu). Wyjaśnił, że drzewa wnioskowane do wycinki zagrażają
bezpieczeństwu, a ponadto usytuowane są na terenie, gdzie planowana jest budowa boiska
szkolnego.
10

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanej wycinki 7 sztuk drzew
z gatunku topola rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 10
a)
Naczelnik Wydziału Finansowo–Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot
między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy
o finansach publicznych (zał. nr 13 do protokołu). Naczelnik przekazała, że zmian w planie
wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale 85203 w celu
zabezpieczenia środków finansowych dla Powiatowego Ośrodka Wparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śląskim na regulowanie zobowiązań z tytułu indywidualnych oraz grupowych
spotkań z psychologiem oraz niezbędnych prac konserwatorskich i gospodarskich.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 205/2019 w ww. sprawie.
b)
Naczelnik Wydziału Finansowo–Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (zał. nr
14 do protokołu). Naczelnik poinformowała, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w:
1) rozdziale 70005 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.111.11.2019
z dnia 21 maja 2019 r. zwiększającą plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na
uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (kwota 4 800,00 zł),
2) rozdziale 71015 w związku z:
a) decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.34.2019 z dnia 24 maja 2019 r.
zwiększającą plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. na pokrycie
kosztów zwrotu należności przypadających Urzędowi Skarbowemu w Wodzisławiu
Śl. z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego (kwota 5 362,00 zł),
b) podpisaniem umowy z Urzędem Gminy Lubomia w przedmiocie udzielenia pomocy
finansowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. (kwota 10 000 zł),
3) rozdziale 80120 w związku ze złożeniem do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego obiektu sportowego –
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
Śląskim” (kwota 193 776,00 zł),
4) rozdziale 85203 w związku ze zwrotem na konto powiatu uiszczonej opłaty od zażalenia
przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, która była uiszczona ze środków
dotacji Wojewody Śląskiego. W związku z powyższym otrzymane środki finansowe należy
zwrócić na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego (kwota 50,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 206/2019 w ww. sprawie.
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c)
Naczelnik Wydziału Finansowo–Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planach finansowych
wydatków powiatowych jednostek budżetowych na 2019 rok polegających na przeniesieniu
planowanych kwot między dysponentami budżetowymi (zał. nr 15 do protokołu). Naczelnik
wyjaśniła, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać
w rozdziale 90095 w celu przekazania środków finansowych dla Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na zadanie pn. „XXI
Powiatowy Konkurs Ekologiczny”.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 207/2019 w ww. sprawie.

Ad. 11
a)
Naczelnik Wydziału Finansowo–Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu 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 (zał. nr 16 do protokołu). Naczelnik
poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się dokonanie następujących
zmian w budżecie powiatu:
1) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 525 556,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały, w tym:
a) 1 000,00 zł przypada na dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
działań profilaktycznych wykonywanych przez Komendę Powiatową Policji
w Wodzisławiu Śląskim (dział 754 rozdział 75404 klasyfikacji budżetowej),
b) 519 206,00 zł przypada na plany finansowe jednostek organizacyjnych oświaty
w związku z przewidywaną realizacją następujących zadań:
- Budowa nowego obiektu sportowego – boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim – 430 000,000 zł,
- Złożenie wniosku przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w przedmiocie dofinansowania zadania pn. „Feeding our bodies and
minds – nakarmmy nasze ciało i umysł” – 89 206,00 zł, (dział 801 rozdział
80120 klasyfikacji budżetowej),
c) 5 000,00 zł przypada na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
i Gruźlicy w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
sprzętu medycznego w postaci cieplarki laboratoryjnej (dział 851 rozdział 85111
klasyfikacji budżetowej),
d) 350,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych dla
terapii zajęciowej (dział 852 rozdział 85203 klasyfikacji budżetowej).
2) zwiększenia prognozy dochodów budżetowych o kwotę 89 556,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały, z przeznaczeniem na zabezpieczenie
ponadplanowych wydatków, o których mowa w pkt 1 uzasadnienia, w tym:
a) 350,00 zł pozyskano tytułem darowizny dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia
PERŁA w Wodzisławiu Śląskim (dział 852 klasyfikacji budżetowej),
b) 89 206,00 zł planuje się pozyskać ze środków będących w dyspozycji programu
Erasmus POWER w związku ze złożeniem wniosku przez I Liceum
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Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w przedmiocie
dofinansowania zadania pn. „Feeding our bodies and minds – nakarmmy nasze ciało
i umysł” (dział 801 klasyfikacji budżetowej)
3) zwiększenia planu przychodów budżetowych o kwotę 436 000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały, z tytułu wolnych środków pochodzących
z rozliczenia roku budżetowego 2018.
4) przeniesienia kwoty 21 380,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie
z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.
5) zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oświaty o kwotę
48 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały.
Ponadto, Naczelnik zwróciła się o wprowadzenie do omawianego projektu uchwały poprawki,
wynikającej z decyzji Zarządu Powiatu podjętej w jednym z poprzednich punktów, a dotyczącej
przekazania z wolnych środków kwoty 73 800,00 zł na plan finansowy Powiatowego Zakładu
Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na remont części dachu
budynku znajdującego się w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 3.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego 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, uwzględniając poprawkę zgłoszoną przez Naczelnika
Wydziału Finansowo-Budżetowego p. Barbarę Wajsman.
b)
Naczelnik Wydziału Finansowo–Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu 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 (zał. nr 17 do
protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że dokonanie zmian w ww. uchwale Rady Powiatu związane
jest z wypełnieniem obowiązku ustawowego w przedmiocie doprowadzenia do zgodności
wartości przyjętych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
do zmienionego uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetu Powiatu
na 2019 rok. Dodała, że w omawianym projekcie uchwały także należy uwzględnić poprawkę
dotyczącą przekazania z wolnych środków kwoty 73 800,00 zł na plan finansowy Powiatowego
Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego 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, uwzględniając poprawkę zgłoszoną
przez Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego p. Barbarę Wajsman.

Ad. 12
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości:
a) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 4/ZD/05/2019 (zał. nr 18 do protokołu),
b) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 20/2018/2019
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(zał. nr 19 do protokołu),
c) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 16/2019 (zał. nr 20 do protokołu),
d) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 23/2019
(zał. nr 21 do protokołu).
Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego za 2018 rok (załącznik nr 22 do protokołu).
Następnie Starosta poinformował członków Zarządu Powiatu, iż Dyrektor Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Wodzisławiu Śl. Pani Dorota Kowalska złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę
zawartą w dniu 15 września 2016 r., z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
które upłynie z dniem 30 czerwca 2019 r. Jest to jednostronne wypowiedzenie umowy, bez
podania przyczyn złożonej rezygnacji.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła uwagę, iż Pani Dorota Kowalska była
zatrudniona na stanowisku Dyrektora PPZOZ jeszcze przed rozstrzygnięciem procedury
konkursowej, zatem jej zdaniem w tym przypadku nie obowiązuje jednomiesięczny okres
wypowiedzenia.
Mec. Pan Adam Duży przyznał, że w przypadku gdy pracownik zatrudniony jest u jednego
pracodawcy dłużej niż 36 miesięcy, to obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia
umowy o pracę. W tym przypadku Pani Dorota Kowalska zatrudniona została na stanowisku
Dyrektora PPZOZ od dnia 7 kwietnia 2016 r., więc zatrudniona jest w PPZOZ ponad 3 lata,
zatem obowiązuje ją 3 miesięczny okres wypowiedzenia.
Po omówieniu przez Zarząd Powiatu kwestii złożonego wypowiedzenia umowy o pracę przez
Dyrektora PPZOZ Panią Dorotę Kowalską, Starosta zaproponował, aby oświadczenie Pani
Doroty Kowalskiej przekazać do Biura Kadr w celu dokładnego sprawdzenia czasu jej
zatrudnienia w PPZOZ, jednocześnie polecił, aby Członek Zarządu Pani Krystyna Kuczera
nadzorowała tą sprawę oraz przygotowała na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu niezbędne
dokumenty dotyczące przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu dokonania
wyboru nowego Dyrektora PPZOZ.

Ad. 13
Nie odnotowano.

Ad. 14
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 maja 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 15
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 3 czerwca 2019 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
/-/ mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 7 czerwca 2019 r.
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