Wodzisław Śl., dn. 21 sierpnia 2019 r.
WRZ.0022.38.2019

Protokół Nr 46/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

Ad. 1
Starosta p. Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:
Leszek Bizoń
- Starosta
Tadeusz Skatuła
- Wicestarosta
Krystyna Kuczera
- Członek Zarządu
Kornelia Newy
- Członek Zarządu
Jan Zemło
- Członek Zarządu
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Mariusz Rakowski - Skarbnik Powiatu
Michał Lorek
- Sekretarz Powiatu
Adam Duży
- Radca prawny
Krzysztof Kowalik - kandydat na Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Teresa Knopik
- Główna Księgowa Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śl.
Agnieszka Lubszczyk - Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody
na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO dla zadania pn.: „Zakup maszyn i urządzeń
pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych
w Wodzisławiu Śląskim.”
4. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
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5. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b) 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.
6. Skierowanie 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, do:
a) Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Województwa
Śląskiego Forum Związków Zawodowych w celu zaopiniowania,
b) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w celu
zaopiniowania,
c) konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego – podjęcie uchwały Zarządu
Powiatu w przedmiotowej sprawie.
7. Przedstawienie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie
umowy najmu części nieruchomości zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. 26 Marca 164 o powierzchni 36,50 m2, do 04.12.2028 r. na rzecz firmy „Fizjoterapia
Sławomir Mydło”, ul. Jaśminowa 45,44-310 Radlin.
8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi”,
b) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu
ul. Kraszewskiego w Pszowie”,
c) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem
chodnika” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
d) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
9. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
w sprawie poszerzenia wykazu prawników upoważnionych do świadczenia pomocy prawnej
w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie w 2019 roku Punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Mszana”.
10. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn.:
„Weekend z mapą” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPARTA CZYŻOWICE.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyznaczenia Powiatowego
Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, jako jednostki
organizacyjnej Powiatu Wodzisławskiego właściwej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu
Wodzisławskiego.
12. Wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi przebiegającej
od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (ulica Wyzwolenia) w miejscowości Krzyżanowice
przez miejscowość Owsiszcze do granicy państwa z Republiką Czeską.
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13. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach, Panu Piotrowi Skowronkowi, do zawarcia umowy
o dofinansowanie i realizacji projektu pt. „Maths is all around!”, w ramach programu
Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”
- Współpraca szkół,
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do zawarcia umowy o dofinansowanie
i realizacji projektu pt. „Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach”
zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia” realizowanego na zasadach programu Erasmus Plus Sektor „Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe”,
c) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do zawarcia umowy o dofinansowanie
i realizacji projektu pt. „Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion” w ramach
programu Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”
– Współpraca szkół.
14. Rozpatrzenie prośby w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie dla Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim środków finansowych
na „Utwardzenie nawierzchni przy budynku PODN w Wodzisławiu Śląskim”.
15. Zatwierdzenie planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2019/2020.
16. Rozpatrzenie prośby w sprawie wyrażenia zgody na organizację dodatkowych zajęć nauki
z języka polskiego dla uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze 2 godzin
tygodniowo.
17. Rozpatrzenie próśb dyrektorów o zgodę na podział na grupy na zajęciach edukacyjnych
w następujących szkołach:
a) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
b) w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach.
18. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania Starosty oraz
stanowiska Zarządu Powiatu z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim odnośnie
projektów uchwał w następujących sprawach:
a) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela,
b) zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września
2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
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nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski.
19. 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) zmiany uchwały Nr 80/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych
do dokonywania zmian planów finansowych polegających na przeniesieniu kwot
wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
d) zmiany uchwały Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2
Uchwały Nr III/44/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034.
20. 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.
(ref. P. Mariusz Rakowski – Skarbnik Powiatu)
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przekazania petycji
organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
22. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej
w Gorzycach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 8/2019,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 1/VIII/2019,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 19/2019,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 66/2019.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 sierpnia 2019 r.
25. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad jako
punkt 3 punktu o brzmieniu: „Rozpatrzenie wniosków w sprawie stwierdzenia nieważności
postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
złożonych przez:
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a) Pana H.H.,
b) Panią M.L.”
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o oznaczenie dotychczasowego punktu 14,
jako punkt 15 i nadanie mu brzmienia: „Rozpatrzenie próśb w sprawie wyrażenia zgody na:”
a także ujęcie w nim następujących podpunktów:
a) zabezpieczenie dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim środków finansowych na „Utwardzenie nawierzchni przy budynku PODN
w Wodzisławiu Śląskim”,
b) zabezpieczenie dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Rydułtowach środków
finansowych na wymianę drzwi do sali gimnastycznej.
Pani Kornelia Newy zwróciła się także o oznaczenie dotychczasowego punktu 16,
jako punkt 17 i nadanie mu brzmienia: „Rozpatrzenie próśb w sprawie wyrażenia zgody na
organizację dodatkowych zajęć nauki języka polskiego dla:” a także ujęcie w nim następujących
podpunktów:
a) uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
b) ucznia klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze
zgłoszonymi zmianami.

Ad. 3
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera poinformowała, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. wpłynął
wniosek Pana H.H. w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, który przedstawiła członkom Zarządu
(załącznik nr 2 do protokołu). Przekazała, że zwrócono się do radcy prawnego o przygotowanie
opinii w tej sprawie.
Mec. p. Adam Duży przedstawił opinię prawną w sprawie wniosku Pana H.H.
o unieważnienie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 3 do protokołu). Podsumowując stwierdził, iż zarzuty
zawarte we wniosku nie zostały wymienione w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, jako takie, które mogą stanowić podstawę unieważnienia
postępowania konkursowego.
Starosta p. Leszek Bizoń zauważył, iż zarzuty zawarte we wniosku w dużej mierze dotyczą
jednego z uczestników postępowania konkursowego, który jednak nie został wybrany przez
komisję konkursową jako kandydat na dyrektora PPZOZ, więc tym bardziej budzą wątpliwości
co do zasadności.

5

Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera powiedziała, że w świetle przedstawionych informacji
wnosi, aby Zarząd Powiatu odmówił stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, w związku z wnioskiem złożonym
przez Pana H.H. i wobec tego przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie (załącznik
nr 4 do protokołu).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 264/2019 w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w związku
z wnioskiem złożonym przez Pana H.H.
b)
Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek Pani M.L.
w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 5 do protokołu). Starosta poprosił radcę
prawnego o odniesienie się do ww. wniosku.
Mec. p. Adam Duży poinformował, iż tego rodzaju wniosek może być złożony zgodnie z § 8 ust.
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w terminie 14 dni
od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem. Jest to
termin zawity, którego przekroczenie powoduje, iż wniosek jest bezskuteczny. Należy więc
sprawdzić, czy termin ten został dochowany, biorąc pod uwagę datę stempla pocztowego.
Sekretarz p. Michał Lorek przekazał, iż komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na
stanowisko Dyrektora PPZOZ w dniu 5 sierpnia br. i tego samego dnia podała tą informację do
wiadomości publicznej.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał, czego dotyczą zarzuty zawarte we wniosku Pani M.L.
Pani Krystyna Kuczera odpowiedziała, iż treść przedstawionego wniosku, a tym samym zarzuty
co do postępowania konkursowego, są dokładnie takie same jak wniosek Pana H.H.,
rozpatrywany w poprzednim punkcie, do którego odniósł się już radca prawny. Dodała, że data
nadania tego wniosku to 20.08.2019 r., zatem po terminie przewidzianym w stosownych
przepisach. Następnie Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera powiedziała, że wnosi, aby Zarząd
Powiatu odmówił stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, w związku z wnioskiem złożonym przez Panią M.L.
i wobec tego przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 6 do
protokołu).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 265/2019 w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w związku
z wnioskiem złożonym przez Panią M. L.
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Starosta p. Leszek Bizoń ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono posiedzenie Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o wprowadzenie zmiany do porządku obrad
polegającej na rozpatrzeniu w kolejnym punkcie posiedzenia projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nawiązanie z Panem Krzysztofem Kowalik z dniem 1 września 2019 r.
stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Dyrektora Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim, na czas określony i ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.
Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na ww. zmianę porządku obrad
zaproponowaną przez Panią Krystynę Kuczerę.

Ad. 4
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przekazała, iż został zaproszony na posiedzenie Zarządu
Powiatu kandydat na Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim p. Krzysztof Kowalik
i poprosiła go o zabranie głosu.
Pan Krzysztof Kowalik powiedział, że jest mu bardzo miło poznać Zarząd Powiatu, mając na
uwadze przyszłą współpracę. Przekazał że ma 47 lat, ukończył studia wyższe na Uniwersytecie
Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji. Przez 17 lat pracował w NFZ, zaczynając
od najniższego stanowiska, a kończąc jako Naczelnik Wydziału Spraw Organizacyjnych, Kadr
i Szkoleń. Następnie pracował w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, w Szpitalu w Rudzie
Śląskiej, współpracował ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu. Obecnie jest jeszcze
pracownikiem Szpitala MSWiA w Katowicach, do dnia 27 sierpnia br. Podziękował za obdarzenie
go zaufaniem powierzając tak odpowiedzialną i ważną funkcję, gdyż Szpital jest jedną
z najważniejszych instytucji działających w Powiecie. Zadeklarował, że zrobi wszystko, aby
spróbować Szpital wyprowadzić na prostą, przynajmniej do takiej sytuacji, aby mógł się dalej
rozwijać, a także zapanować nad zadłużeniem, które się w Szpitalu pojawiło. Dodał, że będzie
starał się pozyskiwać nowe świadczenia, które będzie można realizować w Szpitalu, bo jego
zdaniem tylko tą drogą można spróbować zwiększyć budżet Szpitala i zapanować nad
dysproporcją między kosztami, a przychodami. Na początek na pewno będzie rozmawiał z załogą,
aby uspokoić nastroje, jakie się pojawiły, bo najważniejsze jest, aby ta załoga chciała pracować
w tym Szpitalu i była przekonana, iż w tym Szpitalu można dobrze pracować i dobrze realizować
świadczenia.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że już wcześniej Zarząd otrzymał informację
od Przewodniczącego komisji konkursowej na temat przebiegu pracy zawodowej kandydata
wyłonionego na stanowisko Dyrektora PPZOZ. Stwierdził, że Zarząd akceptuje wybór dokonany
przez komisję konkursową, wobec czego przygotowany został stosowny projekt uchwały
dotyczący wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Krzysztofa Kowalika na stanowisku Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 7 do protokołu). Dodał, że proponuje się,
aby wynagrodzenie miesięczne Pana Krzysztofa Kowalika jako Dyrektora PPZOZ wynosiło
15 000 zł brutto. Zapytał czy Pan Krzysztof Kowalik akceptuje proponowane warunki
zatrudnienia.
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Pan Krzysztof Kowalik odpowiedział, że przyjmuje zaproponowane warunki zatrudnienia.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 266/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie z Panem
Krzysztofem Kowalik z dniem 1 września 2019r. stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
na stanowisku Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na czas określony i ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego.
Starosta p. Leszek Bizoń pogratulował Panu Krzysztofowi Kowalikowi wyboru na stanowisko
Dyrektora PPZOZ życząc sprawnego zarządzania placówką oraz skuteczności w działaniu,
a także wyraził nadzieję na dobrą współpracę. Dodał, że jednym z pierwszych oczekiwań Zarządu
będzie analiza sytuacji Szpitala w poszczególnych obszarach jego działalności, jak również
programu naprawczego PPZOZ pod kątem dostosowania do aktualnych warunków oraz
przedstawienie wyników tej analizy Zarządowi.

Ad. 5
Główna Księgowa ZAZ p. Teresa Knopik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO dla zadania
pn.: „Zakup maszyn i urządzeń pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim” (załącznik nr 8 do protokołu). Poinformowała, że ZAZ
zamierza zakupić pralnico-wirówkę z barierą higieniczną, magiel oraz wytwornicę pary.
Szacowana kwota wydatków z tego tytułu będzie wynosiła 412 030,91 zł, z czego 90% będzie
sfinansowane ze środków PFRON, a 10% czyli 41 204 zł pokryje ZAZ z Zakładowego Funduszu
Aktywności Zawodowej. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przyznanie tych
środków i podpisał stosowny aneks do umowy.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała jakie są koszty zakupu maszyn i urządzeń dla ZAZ.
Główna Księgowa ZAZ p. Teresa Knopik odpowiedziała, że zakup pralnico-wirówki
to szacunkowy koszt około 195 000 zł, magiel kosztuje około 189 000 zł, a wytwornica pary około
27 000 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 267/2019 w ww. sprawie.

Ad. 6
Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu p. Agnieszka Lubszczyk przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu
Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
(załącznik nr 9 do protokołu). Przekazała, że proponowane zmiany do regulaminu przyznawania
ww. Nagród i Wyróżnień dotyczą poszerzenia katalogu dyscyplin sportu, za które kandydat może
otrzymać nagrodę – wcześniej były to dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie, a obecnie
proponuje się, aby były to dyscypliny, w których działają wszystkie 72 polskie związki sportowe.
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Zaproponowano również zmianę w wykazie katalogu imprez, za które można otrzymać nagrodę,
usunięto zapis dotyczący wyliczania nagrody w przypadku imprez drużynowych z podziałem na
liczbę zawodników, a także wprowadzono zapis dotyczący sposobu wyliczania wysokości
nagrody. Obecnie proponuje się, aby wyliczanie wysokości nagród przedstawiało się następująco:
100% stawki podstawowej w kategorii senior, 80% stawki podstawowej w przypadku dzieci
i młodzieży, a 20% stawki podstawowej w przypadku kategorii masters/weteran.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy powiedziała, że bardzo cieszy się ze zmiany regulaminu, gdyż
było wielką niesprawiedliwością, że niektóre dyscypliny, np. szachy nie mogły być nagradzane.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu projekt
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu
Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Ad. 7
a)
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła projekt uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 10 do protokołu). Naczelnik poinformowała, że PPZOZ
złożył wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 150 000 zł na remont sprzętu RTG, który uległ
awarii. W związku z tym przygotowano stosowny projekt uchwały, zgodnie z ustawą
o działalności leczniczej.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała o datę pisma, którym PPZOZ zwrócił się o wsparcie
na naprawę sprzętu RTG.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy odpowiedziała, że pierwsze
pismo w tej sprawie wpłynęło w dniu 26 czerwca br. W związku z tym, że wówczas wpłynęło
kilka wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na różne przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu
wystąpił do Dyrekcji PPZOZ o ich weryfikację. W dniu 1 sierpnia br. Zastępca Dyrektora PPZOZ
poinformował o weryfikacji wniosków, a w dniu 8 sierpnia br. wpłynął protokół o wystąpieniu
awarii aparatu RTG.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu projekt
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim.
b)
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła projekt 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 11 do protokołu). Naczelnik przekazała, iż projekt uchwały
został przygotowany w oparciu o nowy wniosek Dyrekcji PPZOZ dotyczący proponowanych
zmian w statucie Zakładu, zakładających zmniejszenie liczby łóżek na Oddziale Chorób
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Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Ginekologiczno–Położniczym. Dyrekcja
PPZOZ wycofała się z zamiaru zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej, tłumacząc to tym, że dysponuje zasobami kadrowymi, które
można przenieść do oddziałów zabiegowych.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że Zarząd zdał się na Dyrektora PPZOZ w tej sprawie,
uważając że jest specjalistą w swojej dziedzinie, najlepiej zorientowanym w tym, jaka jest
konieczność ograniczenia liczby łóżek i na których oddziałach. Natomiast po podjęciu przez
Zarząd Powiatu decyzji o rozpoczęciu procedury zmiany statutu na wniosek Dyrektora PPZOZ
z dnia 12 lipca br., rozmawiał z Zastępcą Dyrektora PPZOZ p. Wojciechem Olszówką, który
wyraził wielkie zdziwienie tym wnioskiem. Zastanawiający był brak wymiany informacji w tak
istotnej kwestii pomiędzy Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora PPZOZ. W związku z tym
poproszono o weryfikację pierwotnego wniosku, przeanalizowanie i potwierdzenie, czy
proponowane zmiany są zasadne, konieczne i potrzebne. W odpowiedzi na to wpłynął drugi
wniosek Dyrekcji PPZOZ o wycofanie z procedowania zmian w statucie PPZOZ objętych
wnioskiem z dnia 12 lipca br. i wprowadzenie nowych propozycji do statutu.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy drugi wniosek również podpisała Dyrektor
PPZOZ p. Dorota Kowalska.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że tak.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu projekt
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.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy zwróciła się o skierowanie
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,
do:
a) Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Województwa
Śląskiego Forum Związków Zawodowych w celu zaopiniowania (załącznik nr 12
do protokołu),
b) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w celu
zaopiniowania (załącznik nr 13 do protokołu),
c) konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik
nr 14 do protokołu),
d) konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego – podjęcie uchwały Zarządu Powiatu
w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 15 do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił skierować do ww. podmiotów 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 Zdrowotnej
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w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, a także podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 268/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego przedmiotowego projektu uchwały.

Ad. 9
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła wniosek
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu części
nieruchomości zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 o powierzchni
36,50 m2, do 04.12.2028 r. na rzecz firmy „Fizjoterapia Sławomir Mydło”, ul. Jaśminowa 45,
44-310 Radlin (załącznik nr 16 do protokołu). Naczelnik przekazała, iż z wnioskiem
w ww. sprawie zwróciła się Dyrektor PPZOZ, w związku z wnioskiem złożonym przez najemcę.
Poinformowała, że Firma zwróciła się o przedłużenie umowy najmu do roku 2028, przy czym
obecna umowa obowiązuje jeszcze do grudnia 2020 r. Wobec tego proponuje się, aby sprawę tą
pozostawić do rozpatrzenia nowemu Dyrektorowi PPZOZ.
Członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali propozycję, aby wniosek w ww. sprawie pozostawić
do rozpatrzenia przez nowego Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 10
a)
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi”
(załącznik nr 17 do protokołu). Starosta poinformował, że Gmina Mszana zabezpieczyła
na współfinansowanie tego zadania środki w wysokości 150 000 zł, a ze strony Powiatu środki
w takiej samej wysokości są zabezpieczone w planie finansowym w PZD.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 269/2019 w ww. sprawie.
b)
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu
ul. Kraszewskiego w Pszowie” (załącznik nr 18 do protokołu). Starosta przekazał, że koszt
realizacji tego zadania to 701 614 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Miasto Pszów,
które zabezpieczy na ten cel środki w wysokości 300 000 zł, a pozostała część pochodzi ze
środków subwencji udzielonej na przebudowę wiaduktu ul. Raciborskiej pozostałych
po przetargu, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury na to przesunięcie.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 270/2019 w ww. sprawie.
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c), d)
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy) w Rydułtowach wraz z remontem
chodnika” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 19 do protokołu),
- wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych (załącznik nr 20 do protokołu).
Starosta poinformował, że prowadzony jest obecnie nowy nabór wniosków na projekty drogowe
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku w naborze kwietniowym zgłaszane były
z Powiatu Wodzisławskiego projekty dotyczące ul. Mszańskiej oraz ul. Raciborskiej. Wnioski
wstępnie zostały zaakceptowane do dofinansowania przez Wojewodę Śląskiego, a lista wniosków
obecnie oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. Do kolejnego
naboru wniosków przygotowywane były dokumentacje trzech zadań, tj. przebudowa
ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach, przebudowa ul. Traugutta w Pszowie oraz przebudowa
ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim. Do samorządów wszystkich ww. gmin wystąpiono
o zadeklarowanie współfinansowania przynajmniej 50% udziału własnego dla tych zadań.
Deklarację współfinansowania zadań uzyskano tylko ze strony Miasta Rydułtowy oraz Miasta
Pszów. Wobec tego, proponuje się zaakceptować złożenie wniosków do FDS dotyczących
zadań współfinansowanych przez gminy. Starosta zwrócił uwagę, że składając wnioski
o dofinansowanie do FDS nie zaciąga się żadnych zobowiązań, jak również Powiat nie jest
zobligowany do zabezpieczenia środków ani udziału własnego na realizację zgłaszanych zadań.
Po przygotowaniu budżetu na przyszły rok dopiero będzie można stwierdzić, czy Powiat stać na
realizację tych zadań.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała o możliwość doliczenia dodatkowego punktu
we wniosku dotyczącym przebudowy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach, w związku
z bezpośrednim sąsiedztwem strefy przemysłowej.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że wnioski są analizowane pod kątem kryteriów, które są
punktowane. Powtórzył, że złożenie wniosków o dofinansowanie do FDS nie powoduje żadnych
zobowiązań finansowych, a decyzja co do realizacji zgłoszonych zadań będzie podejmowana
w przypadku przyznania dofinansowania, po rozpoznaniu możliwości finansowych Powiatu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści przedstawionych projektów uchwał nie wniósł uwag
i podjął w głosowaniu jednogłośnie:
- uchwałę Nr 271/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie
zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Bohaterów Warszawy)
w Rydułtowach wraz z remontem chodnika” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- uchwałę Nr 272/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ad. 11
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „DOGMA” w sprawie poszerzenia wykazu prawników upoważnionych
do świadczenia pomocy prawnej w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie
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w 2019 roku Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Mszana” (załącznik nr 21
do protokołu). Wyznaczenie nowego radcy prawnego do świadczenia pomocy prawnej z ramienia
Stowarzyszenia ma na celu usprawnienie pracy punktu pomocy prawnej w Mszanie. Jest
to podyktowane koniecznością zapewnienia ciągłości pracy punktu, przy jednoczesny
zminimalizowaniu ryzyka nagłego odwoływania dyżurów z przyczyn losowych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wnioskowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” poszerzenie wykazu prawników upoważnionych
do świadczenia pomocy prawnej w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Prowadzenie
w 2019 roku Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Mszana”.

Ad. 12
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji
na realizację zadania publicznego pn.: „Weekend z mapą” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego
SPARTA CZYŻOWICE (załącznik nr 22 do protokołu). Wicestarosta poinformował, iż
Uczniowski Klub Sportowy SPARTA CZYŻOWICE zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji
na realizację ww. zadania w trybie tzw. „małego grantu” wnioskując o kwotę 5 600 zł. W ramach
tego zadania Klub proponuje zorganizowanie sprinterskiego biegu na orientację oraz biegu
leśnego. Rano zawodnicy będą rywalizować w lesie na pograniczu Rogowa i Nowych Nieboczów,
natomiast po południu bieg zostanie przeniesiony do Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza
w Wodzisławiu Śl., gdzie zarejestrowani zawodnicy będą rywalizować o tytuł Mistrzów Śląska
w sprinterskim biegu na orientację. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
po sprawdzeniu oferty stwierdził, iż została ona przygotowana prawidłowo pod kątem formalnym.
Wydział na realizację zadań z tego zakresu dysponuje jeszcze kwotą w wysokości 12 878,40 zł.
Członek Zarządu p. Jan Zemło wyraził opinię, że wysokość wnioskowanej dotacji jest zbyt
wygórowana, biorąc pod uwagę czas trwania zadania.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zgodziła się z Członkiem Zarządu p. Janem Zemło w sprawie
wnioskowania zbyt wysokiej kwoty dofinansowania.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że suma wszystkich kosztów realizacji zadania
wynosi 8 690 zł, w tym koszt nagród za I – III miejsce (medale 30 kompletów) to 1 200 zł oraz
nagród rzeczowych za I – III miejsce (30 kompletów) także 1 200 zł. Zaznaczył, że są to
Mistrzostwa Śląska, które Klub organizuje od 2013 r. W ramach otwartego konkursu ofert
Klub otrzymał dotacje na to zadanie w 2013 r. oraz 2014 r. w wysokości 4 300 zł – 5 500 zł,
a w 2018 r. w trybie „małego grantu” również otrzymał dotację na to zadanie w wysokości
5 370 zł.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski wyraził wątpliwość, czy omawiane zadanie
merytorycznie mieści się w zakresie kompetencji Powiatu skoro dotyczy Mistrzostw Śląska.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że adresatami zadania są przede wszystkim dzieci
i młodzież Powiatu Wodzisławskiego oraz ich rodzice i chętni mieszkańcy Powiatu. Poza tym
przewiduje się, że udział w zadaniu mogą wziąć udział zawodnicy z południowej Polski i Czech.
Ponownie przypomniał, iż w ubiegłym roku zostało udzielone dofinansowanie na to zadanie.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski powiedział, że jego zdaniem zadanie to wpisuje się
w kompetencje samorządu województwa, a nie powiatu.
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Mec p. Adam Duży powiedział, że jest to przekroczenie zakresu kompetencji i dodał, że nie widzi
związku powiatu z tym zadaniem.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że cała impreza składa się z dwóch części. W obu
biegach będzie można wystartować w kategoriach popularyzacyjnych, harcerskich oraz
tradycyjnie w kategorii rodzinnej, w której będą mogą rywalizować rodzice ze swoimi nawet
bardzo małymi pociechami.
Zarząd Powiatu w wyniku przeprowadzonego głosowania postanowił udzielić dotacji
w wysokości 5 600 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Weekend z mapą” dla
Uczniowskiego Klubu Sportowego SPARTA CZYŻOWICE (przy 3 głosach „za”, 1 głosie
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”).

Ad. 13
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyznaczenia Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu
Śląskim, jako jednostki organizacyjnej Powiatu Wodzisławskiego właściwej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu
Wodzisławskiego (załącznik nr 23 do protokołu). Wicestarosta przekazał, iż związku z tym, że
dotychczasowa umowa na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu
kończy się z dniem 31.12.2019 r. zachodzi konieczność przeprowadzenia nowego postępowania.
Proponuje się, aby wyznaczyć Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami do
przeprowadzenia tego postępowania na okres 12 miesięcy dla jednostek organizacyjnych
Powiatu, wyszczególnionych w załączniku do przedstawionego projektu uchwały.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 273/2019 w ww. sprawie.

Ad. 14
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg powiatowych drogi przebiegającej od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (ulica
Wyzwolenia) w miejscowości Krzyżanowice przez miejscowość Owsiszcze do granicy państwa
z Republiką Czeską (załącznik nr 24 do protokołu). Wicestarosta poinformował, że Zarząd
Powiatu Raciborskiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w ww. sprawie, gdyż wymogiem
jest, aby opinię odnośnie zaliczenia danej drogi do kategorii dróg powiatowych wydał nie tylko
włodarz gminy przez którą przebiega droga, ale także zarządy sąsiednich powiatów. Wydział
Komunikacji i Transportu po analizie tego wniosku nie widzi przeszkód, by została wydana
pozytywna opinia w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
powiatowych drogi przebiegającej od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (ulica Wyzwolenia)
w miejscowości Krzyżanowice przez miejscowość Owsiszcze do granicy państwa z Republiką
Czeską.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Ad. 15
a)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w
sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Liceum
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, Panu Piotrowi Skowronkowi,
do zawarcia umowy o dofinansowanie i realizacji projektu pt. „Maths is all around!”, w ramach
programu Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” Współpraca szkół (załącznik nr 25 do protokołu). Przypomniała, że Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Rydułtowach na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu aplikował
o dofinansowanie ww. projektu w ramach programu Erasmus Plus, który został pozytywnie
oceniony oraz skierowany do dofinansowania i realizacji. W związku z tym, zachodzi potrzeba
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi tegoż Liceum Panu Piotrowi Skowronkowi do zawarcia
umowy o dofinansowanie i realizacji tego projektu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 274/2019 w ww. sprawie.
b)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do zawarcia umowy o dofinansowanie
i realizacji projektu pt. „Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach” zatwierdzonego
do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia” realizowanego na zasadach programu Erasmus Plus Sektor
„Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” (załącznik nr 26 do protokołu). Przekazała, że Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie pełnomocnictwa Zarządu
Powiatu aplikowała o dofinansowanie ww. projektu w ramach programu Erasmus Plus, który
został pozytywnie oceniony oraz skierowany do dofinansowania i realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z przesunięciem środków finansowych przez
Narodową Agencję. Wobec tego, zachodzi potrzeba udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach do zawarcia umowy
o dofinansowanie i realizacji tego projektu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 275/2019 w ww. sprawie.
c)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do zawarcia umowy o dofinansowanie
i realizacji projektu pt. „Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion” w ramach programu
Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” – Współpraca szkół
(załącznik nr 27 do protokołu). Poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu aplikowała
o dofinansowanie ww. projektu w ramach programu Erasmus Plus, który został pozytywnie
oceniony oraz skierowany do dofinansowania i realizacji. W związku z tym, zachodzi potrzeba
15

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim, Pani Marii Lach do zawarcia umowy o dofinansowanie i realizacji tego projektu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 276/2019 w ww. sprawie.

Ad. 16
a)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o wyrażenie zgody na zabezpieczenie dla
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim środków finansowych
w wysokości 102 636,16 zł na zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni przy budynku PODN
w Wodzisławiu Śląskim” (załącznik nr 28 do protokołu). Poinformowała, że Dyrektor PODN
z własnej inicjatywy zdołała pozyskać materiały niezbędne do wyłożenia parkingu, o wartości
około 100 000 zł. Zwróciła uwagę, iż teren w rejonie PODN dzieli Miasto Wodzisław Śl. razem
z Powiatem Wodzisławskim. Miasto uporządkowało swoją część - założone zostały klomby,
posadzone drzewa, a część powiatowa wygląda tak jak wówczas, gdy została zlikwidowana
kopalnia 1 Maja. Pani Kornelia Newy przekazała, że od 1 września br. PODN stanie się ośrodkiem
centralnym kształcenia nauczycieli nie tylko z powiatu wodzisławskiego, ale także z okolicznych
powiatów, a w 2021 r. będzie obchodzić swoje 20-lecie. W związku z tym zamierza się
uporządkować teren i powiększyć parking przy PODN.
Członek Zarządu p. Jan Zemło zapytał z czego wynika taka ułamkowa kwota, jaką należałoby
zabezpieczyć na realizację zadania i dodał, że w przedstawionych materiałach brakuje szerszych
informacji na temat zakresu planowanych prac, czy pozyskanych materiałów budowalnych.
Przypomniał także, iż w obecnej sytuacji finansowej Powiatu należy szukać realnych
oszczędności.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy odpowiedziała, że kwota o jaką wnioskuje PODN wynika
z wykonanego kosztorysu. Dodała, iż proponowane zadanie planuje się przeprowadzić w sposób
bardzo oszczędnościowy, biorąc pod uwagę, iż udało się pozyskać nieodpłatnie kostkę brukową,
której koszt stanowiłby 50% wartości zadania.
Starosta p. Leszek Bizoń przekazał, że początkowo był planowany większy zakres robót przy
PODN, którego szacowane koszty wynosiły ponad 500 000 zł. Zrezygnowano jednak z pewnych
robót i wybrano opcję realną do zrealizowania w tym niezbędnym zakresie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie dla Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim środków finansowych w wysokości
102 636,16 zł na zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni przy budynku PODN w Wodzisławiu
Śląskim”.
b)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o wyrażenie zgody na zabezpieczenie dla Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach środków finansowych w wysokości 4 0 55 zł na
wymianę drzwi do sali gimnastycznej (załącznik nr 29 do protokołu). Poinformowała, że Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach zawarł ugodę z Polską Grupą Górniczą,
na mocy której w szkole naprawiane będą szkody górnicze w 6 klasopracowniach,
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w gabinecie higienistki, a także na korytarzach i w sali gimnastycznej. W ramach tych prac można
by było wymienić drzwi do sali gimnastycznej, które nie zostały zniszczone przez szkody
górnicze, ale w znacznym stopniu już się zużyły i nie domykają się. W związku z tym Dyrektor
wykonał rozeznanie ofertowe, na podstawie którego najkorzystniejsza oferta zakupu drzwi
wynosi 4 055 zł brutto.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach środków finansowych w wysokości 4 055 zł na
wymianę drzwi do sali gimnastycznej.

Ad. 17
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o zatwierdzenie planu pracy Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2019/2020 (załącznik
nr 30 do protokołu). Przekazała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
organ prowadzący powinien zatwierdzić plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny
rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego. Poinformowała, że
Dyrektor PODN przygotowała plan pracy na najbliższy rok szkolny, który uzyskał pozytywną
opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. Pani Kornelia Newy stwierdziła, że jej zdaniem plan pracy
PODN został dobrze opracowany i zawiera wszystkie kwestie służące rozwojowi oświaty.
Przytoczyła jaka jest misja PODN, a mianowicie jest nią „(…) wspomaganie i inspirowanie kadry
pedagogicznej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w ustawicznym podnoszeniu poziomu
wiedzy przedmiotowej i pedagogicznej, a także poszerzanie ich umiejętności wychowawczych
i metodycznych. Fundamentalnym przesłaniem towarzyszącym działalności PODN jest
budowanie otwartego podejścia do dydaktyki i wychowania, integrujące tradycyjne wzorce
z nowatorskimi metodami pracy pedagogicznej. Istotą działalnością statutowej jest wspomaganie
nauczycieli i kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych w funkcjonowaniu w środowisku
szkolnym zgodnie z złożeniami reformowanego systemu oświaty”. Dodała, że zadania ujęte
w planie pracy PODN sformułowane są pod kątem pomocy dla kadry pedagogicznej, ale stanowią
także ofertę dla uczniów, ponieważ PODN co roku organizuje wiele różnego rodzaju konkursów
przedmiotowych, artystycznych i udział uczniów w tych konkursach powoduje, że ich
zainteresowania, umiejętności, talenty mogą się rozwijać.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2019/2020.

Ad. 18
a)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośbę w sprawie wyrażenia zgody na
organizację dodatkowych zajęć nauki języka polskiego dla uczennicy klasy pierwszej II Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa
Tischnera wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w
wymiarze 2 godzin tygodniowo (załącznik nr 31 do protokołu). Przekazała, że zgodnie z Prawem
oświatowym uczniowie, którzy nie są obywatelami polskimi i nie znają języka polskiego na
poziomie wystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego. W klasach pierwszych naszych placówek oświatowych pojawili się uczniowie,
których rodzice wystąpili o dodatkową naukę języka polskiego. W omawianym przypadku chodzi
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o organizację dodatkowych zajęć w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla uczennicy, która jest
obywatelką Włoch i porozumiewa się w języku polskim, ale na takim poziomie, który nie
wystarcza jej na przyjmowanie materiału dydaktycznego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć nauki języka
polskiego dla uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
b)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośbę w sprawie wyrażenia zgody na
organizację dodatkowych zajęć nauki języka polskiego dla ucznia klasy pierwszej I Liceum
Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze
3 godzin tygodniowo (załącznik nr 32 do protokołu). Przekazała, że w tym przypadku rodzice
ucznia – obywatela Ukrainy, zwrócili się o organizację dodatkowych zajęć języka polskiego
w maksymalnym wymiarze, czyli 5 godzin tygodniowo, gdyż uczeń ten w ogóle nie mówi
po polsku. Proponuje się, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć
języka polskiego dla tego ucznia w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zapytała, czy jednak nie można by było przyznać 5 godzin,
skoro uczeń ten w ogóle nie mówi po polsku.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy powiedziała, że w ramach oszczędności proponuje się
przyznać 3 godziny.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć nauki języka
polskiego dla ucznia klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Ad. 19
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o rozpatrzenie próśb dyrektorów szkół o zgodę
na podział na grupy na zajęciach edukacyjnych w następujących placówkach:
a) Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
b) Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach.
(załącznik nr 33 do protokołu)
Poinformowała, że w oparciu o § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
ramowych planów nauczania dla szkół publicznych, w oddziałał liczących nie więcej niż
30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
W związku z tym, iż w naszych szkołach nie ma pracowni takich dużych, żeby można było
prowadzić zajęcia dla grup 28-29 osobowych, dyrektorzy szkół zwrócili się o wyrażenia zgody
na podział na grupy na wskazanych zajęciach edukacyjnych. Zwróciła uwagę, że w poprzednim
roku podział na grupy kosztował dodatkowo Powiat 178 025,16 zł. W tym roku po konsultacjach
w tej sprawie z dyrektorami szkół, planowany wydatek z tego tytułu jest mniejszy i wynosi
148 949 zł, a jest to już obliczone na podstawie nowych stawek. Wpływ na taką sytuację ma także
to, iż dzięki realizacji projektów unijnych, szkoły wzbogaciły się o nowe pracownie i stanowiska
komputerowe. Ponadto, obecnie będą liczniejsze klasy, liczące po 31-32 uczniów, gdzie podział
na grupy przypada z przepisu prawa i jest finansowany z subwencji.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wnioskowany przez dyrektorów szkół podział na
grupy na wskazanych zajęciach edukacyjnych w następujących placówkach:
a) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
b) w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach.

Ad. 20
a)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o przyjęcie i skierowanie do Rady Powiatu
Wodzisławskiego sprawozdania Starosty oraz stanowiska Zarządu Powiatu z przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela (załącznik
nr 34 do protokołu). Poinformowała, że w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi
do konsultowanego projektu uchwały, a Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
zaopiniowała go pozytywnie. Pani Kornelia Newy przekazała także, iż przedmiotowy projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i postanowił skierować do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. sprawozdanie i stanowisko Zarządu z przeprowadzonych konsultacji.
b)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o przyjęcie i skierowanie do Rady Powiatu
Wodzisławskiego sprawozdania Starosty oraz stanowiska Zarządu Powiatu z przeprowadzonych
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Wodzisławski (załącznik nr 35 do protokołu). Poinformowała, że w trakcie konsultacji nie
wpłynęły żadne uwagi do konsultowanego projektu uchwały, a Powiatowa Rada Działalności
Pożytku Publicznego zaopiniowała go pozytywnie. Pani Kornelia Newy przekazała także,
iż przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i postanowił skierować do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. sprawozdanie i stanowisko Zarządu z przeprowadzonych konsultacji.
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Ad. 21
a)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił 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 (załącznik
nr 36 do protokołu). Skarbnik przekazał, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego należy dokonać w:
- rozdziale 70095 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w związku
z koniecznością regulacji płac pracowników Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. (kwota 21 269 zł),
- rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków w związku z realizacją zadania związanego
z remontem parkingu przy starostwie pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami
Bogumińską, L.Mendego oraz Pszowską w Wodzisławiu Śląskim” (kwota 3 100 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 277/2019 w ww. sprawie.
b)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok polegającej
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (załącznik nr 37 do protokołu). Skarbnik
poinformował, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
należy dokonać w:
- rozdziale 60014 w związku z planowanym udzieleniem Powiatowi Wodzisławskiemu
pomocy finansowej przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie:
„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” (kwota
300 000 zł),
- rozdziale 70005 w związku ze zwrotem na konto powiatu kosztów komorniczych
zapłaconych z dotacji celowej w 2018 r. Otrzymane środki finansowe należy zwrócić
na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego (kwota 90 zł),
- rozdziale 75411 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.27.48.2019 z dnia
9 sierpnia 2019 r. zwiększającą plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek
wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP
(kwota 8 861 zł)
- rozdziale 80102 w związku z przyznanym dofinansowaniem dla Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu
pn. „Słuchamy-rozumiemy-działamy” (kwota 170 000 zł),
- rozdziale 85321 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.10.2019 z dnia
5 sierpnia 2019 r. zwiększającą plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadania
realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (kwota
6 025 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 278/2019 w ww. sprawie.
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c)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 80/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek
budżetowych do dokonywania zmian planów finansowych polegających na przeniesieniu kwot
wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 38 do protokołu).
Skarbnik wyjaśnił, że zmiany ww. uchwały należy dokonać w celu zaktualizowania wykazu
kierowników jednostek upoważnionych do dokonywania zmian planów finansowych w związku
ze zmianą struktury szkolnictwa wprowadzonego reformą ustroju szkolnego, której konsekwencją
jest zmiana nazwy szkół i zespołów placówek oświatowych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 279/2019 w ww. sprawie.
d)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek
budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 Uchwały Nr III/44/2019 Rady Powiatu
Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034 (załącznik nr 39 do protokołu). Skarbnik przekazał, że
zmiany ww. uchwały należy dokonać w celu zaktualizowania wykazu kierowników jednostek
upoważnionych do dokonywania zmian planów finansowych w związku ze zmianą struktury
szkolnictwa wprowadzonego reformą ustroju szkolnego, której konsekwencją jest zmiana nazwy
szkół i zespołów placówek oświatowych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 280/2019 w ww. sprawie.

Ad. 22
a)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił 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 (załącznik nr 40 do protokołu). Skarbnik przekazał, że w przedłożonym projekcie
uchwały proponuje się przede wszystkim dokonanie zmian w budżecie Powiatu powodujących
zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 791 542,00 zł, a także zmniejszenie planu
wydatków budżetowych o kwotę 4 164,00 zł, zgodnie z wykazem ujętym w załączniku Nr 2
do projektu uchwały. Proponuje się także dokonanie przeniesienia kwoty 61 700,00 zł między
działami klasyfikacji budżetowej oraz korekty planu finansowego rachunku dochodów
powiatowych jednostek budżetowych. Ponadto, Skarbnik zwrócił się o zaakceptowanie
autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały, polegającej na sprostowaniu błędu
arytmetycznego poprzez zastąpienie w załączniku nr 4 do projektu uchwały w wersie dotyczącym
działu 801 kwoty 3 000 zł kwotą 3 890 zł.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu ww. projekt
uchwały, uwzględniający zgłoszoną przez Skarbnika autopoprawkę.
b)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił 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 (załącznik nr 41 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, 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.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu ww. projekt
uchwały.
Ad. 23
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
(załącznik nr 42 do protokołu). Sekretarz poinformował, że do Rady Powiatu oraz Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w dniu 31 lipca br. wpłynęła petycja w sprawie wprowadzenia
w starostwie powiatowym polityki zarządzania konfliktem interesów oraz wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za jej egzekwowanie a także wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń
wspomnianej polityki i ustanowienia konsekwencji za jej nie przestrzeganie. W myśl przepisu
art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej
rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji,
zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego petycję. Właściwym do rozpatrzenia
przedmiotowej petycji jest Starosta Wodzisławski, gdyż to starosta organizuje pracę starostwa
jako urzędu. Sekretarz dodał, że wprowadzenie polityki zarządzania konfliktem interesów jest
jedynie zaleceniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie jest to wymóg, więc Starosta
zdecyduje, czy taką politykę w Starostwie wprowadzi, czy też nie. Zwrócił także uwagę, iż ta
sama petycja wpłynęła do wszystkich okolicznych jednostek samorządu terytorialnego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 281/2019 w ww. sprawie.
Ad. 24
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 8/2019 (załącznik nr 43 do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 1/VIII/2019 (załącznik nr 44 do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 19/2019 (załącznik nr 45 do protokołu),
d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 66/2019 (załącznik nr 46 do protokołu).
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Skarbnik p. Mariusz Rakowski poinformował, że rozpoczyna się proces tworzenia projektu
budżetu na przyszły rok i na podstawie § 6 ust. 1 i 2 uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, przekazał komórkom
organizacyjnym Starostwa formularze do projektu budżetu na 2020 rok. Z kolei komórki
organizacyjne mają obowiązek przedłożenia planów finansowych na 2020 rok do Wydziału
Finansowo-Budżetowego do 20 września br.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przekazała, że otrzymała informację, iż Powiatowy
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie uzyskał dofinansowanie
w wysokości 36 000 zł. W ubiegłym tygodniu wraz z Dyrektorem tego Ośrodka oraz Dyrektorem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie była w tej sprawie w Urzędzie Wojewódzkim, jako że
zadanie realizowane przez ten Ośrodek jest zadaniem rządowym, a ciągle brakuje środków na
jego działalność. W związku z tym, iż jest to jedna z trzech tego typu placówek w województwie
śląskim, obejmuje swoimi działaniami także mieszkańców spoza Powiatu Wodzisławskiego, więc
tym bardziej zasadne jest finansowanie go przez Urząd Wojewódzki. Na spotkaniu tym uzyskano
obietnicę, że wsparcie finansowe będzie Ośrodkowi udzielane, jednak mimo wnioskowania
o udzielenie dofinansowania w kwocie ponad 100 000 zł przyznano kwotę 36 000 zł, która jest
niewystarczająca. Następnie Pani Krystyna Kuczera przedstawiła informację na temat wyniku
finansowego PPZOZ za miesiąc lipiec br. Przekazała, iż w miesiącu lipcu br. strata PPZOZ
wyniosła 822 263 zł, a od początku roku wynosi 4 765 258, co stanowi 95,81% straty, która była
zaplanowana na cały 2019 rok. Dodała, że trudno było uzyskać informację, czy w tej stracie ujęta
jest kwota 300 000 zł, którą PPZOZ musiał ponieść tytułem nałożonej kary. Przekazała również,
iż w dniu 7 sierpnia br. wpłynęło pismo Dyrekcji PPZOZ informujące, że ryczałt dla Szpitala na
rok 2019 uległ zwiększeniu o 723 143 zł. Zwróciła uwagę, że jest to tylko zwiększenie ryczałtu
w planie, należy wykonać kontrakt, aby środki te zostały wypłacone, a obecnie niewykonania
sięgają około 1 200 000 zł.
Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że zgodnie z rozmowami, które miały miejsce po
ostatnim posiedzeniu Zarządu odnośnie projektu PPZOZ zgłaszanego do RPO 10.1, gdzie
ustalono, że akceptuje się warunki przedstawione przez Urząd Marszałkowski, zostało
skierowane w dniu 9 sierpnia br. pismo z PPZOZ do instytucji zarządzającej programem 10.1.
Dodał, że niezależnie od przedstawionych przez Urząd Marszałkowski warunków, dalej będą
czynione starania o zwiększenie kwoty dofinansowania. Zwrócił uwagę, że na podjęcie
ostatecznej decyzji i podpisanie umowy jest pół roku od momentu podjęcia stosownej uchwały
Zarządu Województwa, a na dzień dzisiejszy uchwały takiej nie ma, jest więc jeszcze czas na
przygotowanie się do realizacji projektu i ostateczne podjęcie decyzji w tym temacie.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się z propozycją szerszego rozpropagowania
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w związku z tym, iż Powiat
Wodzisławski włącza się w tym roku do tej kampanii.
Starosta p. Leszek Bizoń zaproponował, aby w przyszłym tygodniu odbyło się w tym temacie
spotkanie zainteresowanych wydziałów - Wydziału Oświaty, Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu oraz Biura Komunikacji Społecznej i Informacji, podczas którego ustalone zostaną
działania podejmowane w celu promocji tego wydarzenia.
Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawionymi informacjami.
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Ad. 25
Członek Zarządu p. Jan Zemło przypomniał, że w miesiącu czerwcu br. wystosowane zostało
pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie sytuacji na ul. Młodzieżowej, co zaowocowało
potem wizją lokalną. Na tej wizji uzgodniono dwa warianty działań odnośnie ul. Młodzieżowej jeden w sytuacji gdy wykonywana będzie w tym miejscu kanalizacja, a drugi w przypadku gdy
kanalizacja nie będzie wykonywana. W związku z tym, poprosił żeby zwrócić się z ponownym
pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przedstawienie informacji jakie konkretnie decyzje
zostały podjęte w tej sprawie, zwłaszcza mając na uwadze możliwe zagrożenia w okresie
jesienno-zimowym. Dzięki temu będzie można udzielić właściwych informacji mieszkańcom, czy
organizacjom, które interesuje bezpieczeństwo na drogach.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że przekaże propozycję wystąpienia z takim pismem
Wicestaroście.

Ad. 26
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 sierpnia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 27
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
/-/ mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 29 sierpnia 2019 r.

24

