Wodzisław Śl., dn. 8 października 2019 r.
WRZ.0022.47.2019
Protokół Nr 55/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 8 października 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
Arkadiusz Marecki
- Radca prawny
Irena Obiegły
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
Anna Słotwińska–Plewka - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.
Iwona Koczy
- Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Agata Kocur
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

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 do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od przetargu na oddanie w najem przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowi Wodzisławskiemu pomieszczenia zlokalizowanego w Zespole Poradni
Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 oraz wyrażenia zgody
na użyczenie części powierzchni przy drzwiach wejściowych tego budynku z przeznaczeniem
na umieszczenie tablicy informującej o punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Przyjęcie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania oraz projektu
stanowiska Zarządu Powiatu z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie projektu
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego.
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wypłaty odszkodowania
na rzecz Pani L.W., Pani J.W., Pana M.W., Pana M.W. za działkę gruntu oznaczoną
geodezyjnie nr 2637/99 o pow. 0,0052 ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śl.,
obręb Wilchwy, karta mapy 2.
7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Danucie Mielańczyk
do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji wraz z załącznikami dla projektu
pt. „NAO – Niewielki A…” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 - Programy mobilności
ponadnarodowej,
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach, Panu Jackowi Steblowi, do podpisywania, wszelkiej dokumentacji
związanej z rozliczeniem projektu pt. „Kalejdoskop zawodów - nowoczesne trendy
w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym”, dofinansowanego z Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska - Polska 2014-2020.
8. Zaakceptowanie wysokości pomocy zdrowotnej proponowanej przez Komisję do spraw
rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
9. Przyjęcie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego opracowania
pt. „Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym
2018/2019”.
10. Zaakceptowanie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. usytuowanych w lokalach gminnych, w związku
z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej.
11. 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.
12. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 26/2019,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 10/ZD/10/2019,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 34/2019,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 35/2019,
e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 27/2019,
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f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 83/2019,
g) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 84/2019.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie „Sprawy
bieżące” podpunktu i) dotyczącego przedstawienia informacji na temat prac nad projektem
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3
Dyrektor PCPR p. Irena Obiegły oraz Dyrektor PUP p. Anna Słotwińska–Plewka przedstawiły
projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2 do protokołu).
Dyrektor PUP p. Anna Słotwińska–Plewka powiedziała, że urząd pracy przekazuje
niewykorzystane środki z PFRON w wysokości 37 000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez PCPR. W tym roku sytuacja na rynku pracy
jest w miarę dobra, do tego stopnia, że nie ma zbyt wiele zarejestrowanych bezrobotnych osób
niepełnosprawnych, które mogły by podjąć pracę np. w formie stażu, co jest w największym
stopniu refundowane. Najczęściej na staże idą tzw. poszukujący pracy niepełnosprawni, którzy
mają już prawo do renty, a jest ich zaledwie 40 w rejestrach PUP. Trochę niewykorzystanych
środków zostało także jeżeli chodzi o zwrotów kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego
pracownikowi niepełnosprawnemu. Za każdym razem udzielając dotacji ze środków PFRON
brana jest pod uwagę racjonalność i sensowność dokonywanych wydatków, więc nie zawsze
przyznawana jest wnioskowana kwota w całości. Dyrektor wyraziła przekonanie, że
niewykorzystane środki, które zostaną przesunięte na zadania realizowane przez PCPR zostaną
dobrze wykorzystane i taka praktyka stosowana jest od lat.
Dyrektor PCPR p. Irena Obiegły stwierdziła, iż bardzo się cieszy, że co roku pewne środki
przekazywane są przez PUP, bo potrzeby w rehabilitacji społecznej rzeczywiście są większe, niż
zakłada to algorytm. Najbardziej niedofinansowanym i najbardziej zasadnym zadaniem, jeżeli
chodzi o rehabilitację społeczną jest dofinansowanie zapotrzebowania w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, czyli kule, wózki, pampersy, aparaty słuchowe,
czyli to wszystko, co osoby z niepełnosprawnościami najbardziej potrzebują do swojego
funkcjonowania. Pewne niewielkie kwoty na to zadanie zostały także przesunięte
z niewykorzystanych środków przeznaczonych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu. Po dokonaniu proponowanych
przesunięć, środki z PFRON na pewno w całości zostaną wykorzystane, bo ciągle wpływają
wnioski w tym zakresie, a niektóre z nich będą musiały zostać przesunięte na przyszły rok.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
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Ad. 4
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu
na oddanie w najem przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Powiatowi Wodzisławskiemu
pomieszczenia zlokalizowanego w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. 26 Marca 164 oraz wyrażenia zgody na użyczenie części powierzchni przy drzwiach
wejściowych tego budynku z przeznaczeniem na umieszczenie tablicy informującej o punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej (załącznik nr 3 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że projekt
uchwały dotyczy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, co praktykowane jest od 2015 r.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 324/2019 w ww. sprawie.

Ad. 5
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła sprawozdanie
oraz projekt stanowiska Zarządu Powiatu z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie
projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego (załącznik nr 4 do protokołu). Naczelnik przypomniała, że ww. projekt
uchwały został skierowany do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego,
z mieszkańcami Powiatu oraz organizacjami pozarządowymi. W trakcie konsultacji nie wpłynęły
żadne uwagi do konsultowanego projektu uchwały, a Powiatowa Rada Działalności Pożytku
Publicznego zaopiniowała go pozytywnie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. sprawozdanie i stanowisko z przeprowadzonych konsultacji.

Ad. 6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Agata Kocur przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz Pani L.W., Pani
J.W., Pana M.W., Pana M.W. za działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 2637/99 o pow. 0,0052
ha, położoną w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śl., obręb Wilchwy, karta mapy 2 (załącznik
nr 5 do protokołu). Naczelnik przekazała, że przedmiotowa działka jest zajęta pod poszerzenie
pasa drogowego drogi powiatowej ul. Piaskowej w Wodzisławiu Śl. Działka ta została wydzielona
na wniosek osób fizycznych, zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działka która jest w planie
przeznaczona na poszerzenie pasa drogowego przechodzi z mocy prawnej na rzecz Powiatu
Wodzisławskiego, przy czym za przyjęcie tej działki należy się odszkodowanie w wysokości
ustalonej między Zarządem Powiatu a osobami, które były właścicielem tej działki. Do takich
uzgodnień doszło, na ich podstawie ustalono odszkodowanie za grunt w wysokości 54zł/m2.
W sumie odszkodowanie za grunt określone zostało na kwotę 2808 zł, jednak na gruncie tym
znajduje się ogrodzenie, za które również należy wypłacić odszkodowanie. Rzeczoznawca
wycenił ogrodzenie na kwotę 5406 zł, jednak z właścicielami uzgodniono odszkodowanie z tego
tytułu na kwotę 5000. Łącznie odszkodowanie za przejecie działki, łącznie z tym co jest na gruncie
wynosi 7 808 zł, co zostanie podzielone na 4 współwłaścicieli.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 325/2019 w ww. sprawie.

Ad. 7
a)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Danucie Mielańczyk
do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji wraz z załącznikami dla projektu
pt. „NAO – Niewielki A…” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV - Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej
(załącznik nr 6 do protokołu). Poinformowała, że projekt dotyczyć będzie wykorzystania robota
NAO w edukacji. Zakłada współpracę uczniów i nauczycieli placówki ze szkołą z Francji, która
od kilku lat wykorzystuje takie roboty w edukacji oraz ze szkołą średnią z Włoch, mającą także
doświadczenie w wykorzystywaniu robotów NAO. Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów
Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia, a także 4 nauczycieli – opiekunów Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Projekt będzie
realizowany w okresie 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. Wartość projektu wyniesie około
130 000 zł, w tym przewiduje się 100% dofinansowanie zewnętrzne z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, jednak konieczne jest zabezpieczenie 10% budżetu tj. 13 000 zł,
do czasu rozliczenia projektu i zwrotu zabezpieczonej kwoty.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 326/2019 w ww. sprawie.
b)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Rydułtowach, Panu Jackowi Steblowi, do podpisywania, wszelkiej
dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu pt. „Kalejdoskop zawodów - nowoczesne trendy
w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym”, dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów
2014 - 2020 w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska 2014-2020 (załącznik nr 7 do protokołu). Przekazała, że ww. projekt został w pełni
zrealizowany i obecnie jest w fazie rozliczenia finansowego. Wobec tego zachodzi potrzeba
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP do podejmowania wszelkich działań związanych
z rozliczeniem projektu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 327/2019 w ww. sprawie.

Ad. 8
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się o zaakceptowanie wysokości pomocy zdrowotnej
proponowanej przez Komisję do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski
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(załącznik nr 8 do protokołu). Poinformowała, że w dniu 2 października br. odbyło się posiedzenie
Komisji, której zadaniem jest rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach naszego Powiatu. Komisja rozpatrzyła
i zaakceptowała 10 wniosków na łączną kwotę 4300 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wysokości pomocy zdrowotnej zaproponowane przez
Komisję do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.

Ad. 9
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła opracowanie pt. „Zadania oświatowe
realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym 2018/2019” (załącznik nr 9
do protokołu). Przekazała, że z zapisów art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
wynika obowiązek corocznego składania sprawozdania o funkcjonowaniu szkół i placówek
powiatowych, o efektach kształcenia oraz o działaniu organu prowadzącego. Celem tego
sprawozdania jest prezentacja danych wynikających z realizacji zadań oświatowych Powiatu
Wodzisławskiego w roku szkolnym 2018/2019. Omawiane sprawozdanie składa się
z następujących informacji: o działalności szkół i placówek oświatowych, gdzie przedstawiono
charakterystykę poszczególnych placówek, informacje o ilości uczniów i oddziałów oraz
nauczycieli, informacje o wynikach egzaminu maturalnego i wynikach egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, czyli egzaminu zawodowego. Po raz pierwszy
w sprawozdaniu tym zawarte są wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratorium
Oświaty. W przedstawionym materiale ujęta jest także informacja o projektach edukacyjnych
realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, finansowanych zarówno ze środków unijnych,
jak i państwowych. Przedstawiony został plan finansowy, jaki Oświata realizowała w roku
szkolnym objętym sprawozdaniem. Ponadto, w opracowaniu tym znalazła się informacja
o szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych przez Powiat Wodzisławski oraz
o działalności ognisk pracy pozaszkolnej, także dotowanych przez Powiat Wodzisławski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
opracowanie pt. „Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym
2018/2019”.

Ad. 10
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o zaakceptowanie lokalizacji punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. usytuowanych
w lokalach gminnych, w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (załącznik nr 10 do protokołu).
Wyjaśnił, że konieczne jest ustalenie lokalizacji 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 2
punków nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020.
Do tej pory dwa takie punkty działały w Wodzisławiu Śl., a po jednym w Mszanie, Pszowie,
Radlinie i w Rydułtowach. Po głębokiej analizie funkcjonowania tych wszystkich punktów
stwierdzono, że w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Mszana liczba udzielonych porad
jest niewielka i zmniejsza się z roku na rok. W związku z tym, zwrócono się z pismem do
największej gminy wiejskiej, czyli Gminy Gorzyce z pytaniem czy są zainteresowani
funkcjonowaniem takiego puntu pomocy prawnej. Wójt Gorzyc wyraził takie zainteresowanie i
wskazał na funkcjonowanie tego punktu lokal usytuowany w Ośrodku Kultury w Gorzycach. W
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związku z tym propozycja jest taka, żeby zamiast punktu w Urzędzie Gminy Mszana taki punkt
utworzyć w Gminie Gorzyce, a pozostałe punkty pozostawić bez zmian. Pan Starosta
poinformował o tym Wójta Gminy Mszana, dziękując mu za dotychczasową współpracę
i jednocześnie poinformował, że ze względu na małą ilość porad, ten punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej zostanie przeniesiony do Gminy Gorzyce. Oczywiście mieszkańcy Gminy Mszana będą
mieli prawo korzystania ze wszystkich punktów na terenie całego Powiatu Wodzisławskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował następujące lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. w związku z realizacją ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:
1) Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 164 (2 punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej)
2) Urząd Miasta Pszów przy ul. Pszowskiej 534 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej),
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Solskiego 15 (punkt nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego),
4) Gminne Centrum Kultury w Gorzycach przy ul. Mikołaja Kopernika 8 (punkt nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego),
5) Rydułtowskie Centrum Kultury w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9a, (punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej).

Ad. 11
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 11 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że Zmian w planie wydatków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków finansowych
dla Biura Komunikacji Społecznej i Informacji na sfinansowanie umowy dotyczącej zakupu
telewizyjnego czasu antenowego na realizację i emisję programu promocyjno-informacyjnego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 328/2019 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 12 do protokołu). Skarbnik
poinformował, że Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
należy dokonać w:
1) rozdziale 85156 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.46.19.2019 z dnia
1 października 2019 r. zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu (kwota: - 46 157,00 zł),
2) rozdziale 85321 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.16.2019 z dnia
26 września 2019 r. zwiększającą plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie
działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (kwota: 95 000,00 zł).
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 329/2019 w ww. sprawie.

Ad. 12
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 26/2019 (załącznik nr 13 do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 10/ZD/10/2019 (załącznik nr 14do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 34/2019
(załącznik nr 15 do protokołu),
d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 35/2019
(załącznik nr 16 do protokołu),
e) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 27/2019
(załącznik nr 17 do protokołu),
f) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 83/2019 (załącznik nr 18 do
protokołu),
g) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 84/2019 (załącznik nr 19 do
protokołu).
i)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił informację na temat prac nad projektem
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r. Przedstawił informacje o złożonych wnioskach
w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. Następnie omówił
planowane na 2020 r. dochody m.in. dotacje celowe, wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a także dochody własne pochodzące
z pobieranych opłat oraz z majątku Powiatu. Dodał, że na kolejnych posiedzeniach będą
przedstawiane dalsze informacje na temat prac nad projektem budżetu Powiatu na 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. 13
Nie odnotowano.
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Ad. 14
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 8 października 2019 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
/-/ mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 15 października 2019 r.
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