Wodzisław Śl., dn. 7 czerwca 2019 r.
WRZ.0022.26.2019

Protokół Nr 34/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 7 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
Aleksandra Miera-Spyra - Radca prawny
Iwona Koczy
- Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu
uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
4. Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu 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:
a) przedstawienie opinii związków zawodowych w sprawie ww. projektu uchwały,
a także przekazanie ich do Rady Powiatu Wodzisławskiego,
b) zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu odnośnie opinii wyrażonej przez Zarząd
Wojewódzki Forum Związków Zawodowych z Katowic w sprawie ww. projektu
uchwały,
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c) zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania
oraz projektu stanowiska Zarządu Powiatu z konsultacji ww. projektu uchwały
przeprowadzonych z:
- organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
- mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego,
- Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
5. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Festyn Rodzinny „JESTEŚMY
RAZEM” dla Stowarzyszenia Przy Dziupli z Wodzisławia Śl.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 270 000 zł
z przeznaczeniem na remont parkingu dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bogumińską, L. Mendego
oraz Pszowską w Wodzisławiu Śląskim”.
7. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 4/2019,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 14/2019,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 50/2019.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 czerwca 2019 r.
10. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
(załącznik nr 2 do protokołu). Przekazała, że w związku ze złożeniem przez obecnego
Dyrektora PPZOZ wypowiedzenia umowy o pracę, należy wszcząć procedurę konkursową,
w celu wyłonienia kandydata na nowego Dyrektora PPZOZ, którą rozpoczyna się od powołania
komisji konkursowej. W skład komisji konkursowej wchodzi: od 3 – 6 przedstawicieli
podmiotu tworzącego oraz 1 przedstawiciel Rady Społecznej PPZOZ. W odróżnieniu od lat
poprzednich komisję konkursową, zgodnie ze stanowiskiem nadzoru prawnego wojewody oraz
jak wynika to z orzecznictwa, powołuje Rada Powiatu, a nie jak wcześniej Zarząd Powiatu.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała kto może wejść w skład komisji konkursowej.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy odpowiedziała, że
konsultowała ten temat z mec. Arkadiuszem Mareckim, który sugerował, aby do składu komisji
konkursowej nie typować członków Zarządu Powiatu, a co do radnych nie zajął stanowiska.
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Dodała, że członkowie komisji konkursowej muszą mieć wykształcenie wyższe, a jeden
z przedstawicieli podmiotu tworzącego musi być lekarzem.
Starosta p. Leszek Bizoń zaproponował, aby zaopiniować projekt uchwały w przedłożonym
brzmieniu, natomiast propozycje kandydatur będą dopiero rozważane i zgłoszone podczas sesji
Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu
Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 4
a)
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła opinie
związków zawodowych odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu 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 (załącznik nr 3
do protokołu). Poinformowała, że Zarząd Regionu Śląsko–Dąbrowskiego NSZZ Solidarność,
a także Rada OPZZ Województwa Śląskiego wyraziły opinie pozytywne odnośnie
ww. projektu uchwały, natomiast Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych
z Katowic wydał opinię negatywną, uzasadniając swoje zastrzeżenia do projektu uchwały.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości ww. opinie związków zawodowych i postanowił
przekazać je Radzie Powiatu Wodzisławskiego.
b)
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przekazała, iż w związku
z uwagami do 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, wyrażonymi w stanowisku Zarządu Wojewódzkiego Forum
Związków Zawodowych w Katowicach wystąpiono do Dyrektora PPZOZ z prośbą
o ustosunkowanie się do zgłoszonych zastrzeżeń. Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez
Dyrekcję PPZOZ przygotowana została propozycja odpowiedzi odrzucająca stanowisko
Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Katowicach (załącznik nr 4 do
protokołu). Dodała, że jeżeli Zarząd Powiatu zgodnie z przygotowaną propozycją odpowiedzi
odrzuci stanowisko Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Katowicach,
trzeba będzie zaprosić przedstawicieli tego związku na najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej, w celu umożliwienia przedstawienia swojego stanowiska.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odrzucić stanowisko Zarządu Wojewódzkiego Forum
Związków Zawodowych z Katowic dotyczące 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.
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c)
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła sprawozdanie
oraz projekt stanowiska Zarządu Powiatu z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przeprowadzonych z:
- organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego,
- Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim,
(załącznik nr 5 do protokołu).
Przekazała, że w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowego projektu
uchwały, natomiast Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała go
negatywnie, wskazując iż dyrekcja PPZOZ zbyt późno podjęła decyzję dotyczącą ogłoszenia
przetargu na remont budynku na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śl.
Zwrócono się do Dyrekcji PPZOZ o ustosunkowanie się do tej kwestii, jednak odpowiedź
w tym zakresie nie została jeszcze udzielona.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
sprawozdanie oraz stanowisko Zarządu Powiatu z konsultacji projektu uchwały
przeprowadzonych z:
- organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego,
- Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 5
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji na
realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:
Festyn Rodzinny „JESTEŚMY RAZEM” dla Stowarzyszenia Przy Dziupli z Wodzisławia Śl.
(załącznik nr 6 do protokołu). Poinformował, że Stowarzyszenie złożyło ofertę na realizację
ww. zadania na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
czyli w trybie tzw. „małego grantu”. Oferta spełnia wymogi formalne, a Stowarzyszenie
wnioskuje o dotację w wysokości 8 500 zł, przy kosztach całkowitych zadania wynoszących
12 540 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie udzielić dotacji na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Festyn Rodzinny „JESTEŚMY
RAZEM” dla Stowarzyszenia Przy Dziupli z Wodzisławia Śl. nie uznając celowości realizacji
zadania oraz biorąc pod uwagę sytuację finansową Powiatu.

Ad. 6
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił wniosek Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości
270 000 zł z przeznaczeniem na remont parkingu dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bogumińską,
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L. Mendego oraz Pszowską w Wodzisławiu Śląskim” (załącznik nr 7 do protokołu). Zadanie to
ma być realizowane wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu
Śl., która na ten cel ma zabezpieczoną kwotę 200 000 zł. Jest to więc szansa na wspólne
uporządkowanie terenu, a oddzielnie realizowanie zadania byłoby bardzo utrudnione.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy przy tym remoncie zostanie zmieniona
organizacja ruchu i sposób wyjeżdżania z parkingu oraz czy zwiększona zostanie liczba miejsc
parkingowych.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że parking pozostanie w dotychczasowym
kształcie, jedynie zostanie wyrównany i uporządkowany.
Starosta p. Leszek Bizoń uzupełnił, iż w dopiero w kolejnym etapie tego zadania przewidziane
jest zwiększenie powierzchni parkingu i wygospodarowanie nowych miejsc do parkowania,
na co jest już przygotowana dokumentacja.
Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki w wysokości 270 000 zł z przeznaczeniem na
remont parkingu dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w ramach zadania
„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bogumińską, L. Mendego oraz Pszowską
w Wodzisławiu Śląskim”, które realizowane będzie wspólnie z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Wodzisławiu Śl. (przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”).
Ad. 7
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości:
a) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 4/2019 (załącznik nr 8 do protokołu),
b) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 14/2019
(załącznik nr 9 do protokołu),
c) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 50/2019
(załącznik nr 10 do protokołu).

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego p. Barbara Wajsman przekazała, że w dniu
29 maja br. nastąpiło otwarcie ofert w zakresie emisji obligacji komunalnych Powiatu
Wodzisławskiego na kwotę 5 mln zł. Wpłynęły dwie oferty PKO BP i Pekao S. Ogólna kwota
ofert wraz z odsetkami wynosiła w przypadku Pekao SA 2 134 195 zł, a PKO BP 2 045 695 zł.
Do dnia 4 czerwca br. przeprowadzono negocjacje, w wyniku których ostateczna oferta
Pekao SA wyniosła 2 020 435 zł, a PKO BP 2 027 680 zł. Przypomniała, że poprzednią emisję
obligacji obsługiwało PKO BP, jednak obecnie proponuje się wybrać Pekao SA, które złożyło
korzystniejszą ofertę.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.
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Ad. 8
Członek Zarządu p. Jan Zemło poruszył temat przerwanego remontu drogi wojewódzkiej
- ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śl. Przekazał, iż w związku z zaprzestaniem prac,
pozostawiono tą drogę w takim stanie, iż stanowi bardzo duże zagrożenie dla pieszych,
jak i poruszających się tą drogą pojazdów. Wyraził opinię, iż należy w tym miejscu zwołać
wizję lokalną, być może z udziałem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowalnego.
Zarząd Powiatu po omówieniu ww. tematu postanowił wystąpić z pismem do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach o podjęcie działań w związku z napływającymi licznymi
sygnałami w sprawie zagrażającego bezpieczeństwu stanu drogi wojewódzkiej
ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śl.
Ad. 9
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 czerwca 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 10
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 7 czerwca 2019 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
/-/ mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 12 czerwca 2019 r.
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