WRZ.0002.9.2019
Protokół nr XI/19
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 26 września 2019 roku
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 26 września
2019 roku o godzinie 14:00. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum
Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak otworzył sesję i na
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 23
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przywitał wszystkich
zaproszonych gości oraz obecnych na sesji pracowników Starostwa, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz media.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż w dniu
dzisiejszym zmarł Ludwik Piechaczek – Radny I kadencji Rady Powiatu
Wodzisławskiego oraz Wójt Gminy Godów. W związku z powyższym poprosił
o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że porządek
obrad wraz z materiałami na sesję został przesłany radnym drogą elektroniczną
poprzez program „eSesja”.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Powiatu.
4. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu
Wodzisławskiego. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku,
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacja o wykonaniu planu finansowego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od X sesji.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b) ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności
sportowej,
c) wyrażenia woli zawarcia memorandum o współpracy pomiędzy
organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego
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Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko – Śląskiego w Republice
Czeskiej,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum
Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie II
Liceum
Ogólnokształcące
z
Oddziałami
Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda
Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Noblistów
Polskich
w
Rydułtowach
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego
dla
Dorosłych
w
Wodzisławiu
Śląskim
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu
Śląskim,
i) stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim,
j) stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu
Śląskim w pięcioletnie Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wodzisławiu Śląskim,
k) stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim
w pięcioletnie Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim,
l) stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum w Rydułtowach w pięcioletnie Technikum w Rydułtowach,
m) stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum w Pszowie w pięcioletnie Technikum w Pszowie,
n) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego
w Wodzisławiu Śląskim w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wodzisławiu Śląskim,
o) określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian
w tym planie oraz ich zatwierdzenia,
p) 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,
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r)

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,
s) zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Informacje bieżące.
11.Zamknięcie obrad XI sesji.
Wobec braku zgłoszonych wniosków do porządku obrad Przewodniczący Rady
Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do jego realizacji.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż protokół
z X sesji z dnia 29 sierpnia 2019 roku został przygotowany i wyłożony
w statutowym terminie.
Poinformował, że uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący
Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do przeprowadzenia głosowania
imiennego nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu imiennym udział wzięło
23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Protokół Nr X/19 z obrad X sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29
sierpnia 2019 roku został przyjęty.
Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Gadowski stwierdził, iż w życiu każdego Posła
kończy się pewien okres, a za kilka dni skończy się VIII kadencja Sejmu, dlatego
chciałby podziękować wszystkim za współpracę. Bowiem mandat Posła nie
wypełnia się sam, gdyż człowiek mało znaczy sprawując jakąkolwiek funkcję
publiczną, a dzięki pomocy innych, konsultacjom z organami, jednostkami oraz
ludźmi kultury i sportu, mógł rzetelnie wypełniać swój mandat. Jednak jego
wypełnienie nie byłoby możliwe bez przychylności pracowników jednostek
Powiatu Wodzisławskiego oraz gmin. Podziękował Staroście obecnemu, jak
i byłemu, członkom Zarządu Powiatu z którymi blisko współpracował dużo
wcześniej i na różnych stanowiskach. Podziękował Pani Korneli Newy za
codzienne wsparcie jeszcze jako Burmistrza Miasta Rydułtowy oraz Pani
Krystynie Kuczera za działalność obecną i poprzednią. Stwierdził, iż jest to czas
„kiedy człowiek odwraca się do tyłu i patrzy czy tych czterech lat nie zmarnował”,
gdyż to ludzie będą oceniać Jego działalność, czyli co udało się zrobić dla całego
regionu, nie tylko dla Polski. Stwierdził, iż wszyscy żyli tym co towarzyszyło nam
przez te cztery lata, a to nie był łatwy okres, gdyż wszyscy pamiętają spędzone
chwile w Sejmie oraz reformy związane z oświatą, służbą zdrowia, bowiem
wielokrotnie radni Powiatu musieli podnosić ręce i korygować działania podjęte
w Sejmie i przez obecnie rządzących. Podziękował za codzienność Posła RP, który
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„czasami pukał, a drzwi były otwierane”, który „czasami prosił, a te prośby
zostały spłonione”, ale również za to że był zapraszany, proszony o konsultacje,
pomoc, wsparcie u Ministra oraz Marszałka Województwa Śląskiego, czy
Wojewody Śląskiego. Te chwile zawsze pozostaną Mu w pamięci. Podziękował,
a symboliczne róże przekazał na ręce wielu osób różnych stanów i zawodów.
Ad. 4
 Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu
Wodzisławskiego. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż
opracowanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera poinformowała, iż udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odpowiednim czasie
i na odpowiednim poziomie jest jednym z postulatów, które mieszkańcy
formułują wobec władz publicznych wszystkich szczebli. Zdrowie jest bowiem
jedną z największych, jeśli nie największą wartością w opinii zdecydowanej
większości obywateli. Samorządy różnych szczebli mają przypisane do realizacji
zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W przypadku naszego Powiatu od
początku jego istnienia, zadanie to jest realizowane przede wszystkim poprzez
zapewnianie dostępu do świadczeń szpitalnych. Z tego względu rok rocznie Rada
Powiatu Wodzisławskiego poświęca tej tematyce jedną z sesji. Przedłożone
materiały w temacie funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej i promocji
zdrowia zostały przygotowane na podstawie informacji przedstawionych przez
poprzednią Dyrekcję PPZOZ. Obejmują one swym zakresem rok 2018 oraz
pierwsze półrocze bieżącego roku, w niektórych tematach odnosząc się do
wcześniejszych lat celem zobrazowania zmian w poszczególnych kierunkach
działalności leczniczej. Przedstawione zagadnienia dotyczą sytuacji finansowej
zakładu, wykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanu
zatrudnienia, liczby hospitalizacji oraz udzielonych porad specjalistycznych, czasu
oczekiwania na hospitalizację i porady. Ponadto przedstawiono wykorzystanie
aparatury i sprzętu medycznego, a także informacje dotyczącą remontów
i inwestycji przeprowadzonych w obiektach szpitalnych w Wodzisławiu Śląskim
i Rydułtowach. Temat publicznej opieki zdrowotnej, funkcjonowania szpitala
przewijał się prawie na każdej sesji obecnej kadencji. Systematycznie jest
przedmiotem zapytań i interpelacji radnych. Wszystkie dyskusje jakie miały
miejsce na sesji sprowadzają się de facto do kwestii finansowych, które mają
największy wpływ na funkcjonowanie szpitala. Na drugim miejscu formułowane
były opinie, stanowiska i wnioski dotyczące sytuacji kadrowej w zakresie
personelu medycznego PPZOZ. Zasugerował, iż szkoda, iż w tej materii
w kontekście sytuacji w opiece zdrowotnej nie tylko w naszych szpitalach pacjent
jakby zszedł na drugi. To nie zarzut pod adresem nikogo z członków tej Rady, to
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raczej smutna konstatacja obecnej sytuacji w publicznej służbie zdrowia.
Stwierdziła, że od co najmniej kilkunastu lat newralgiczne są kwestie dotyczące
ochrony zdrowia. Zasugerował, iż nie zdał do końca egzaminu również pomysł na
sieć szpitali i zastąpienie kontraktów ryczałtami. Zamiast prawdziwych reform
zarówno w zakresie finansowania ochrony zdrowia ale też rozwiązania problemu
ogromnej dziury pokoleniowej wśród pracowników ochrony zdrowia, jesteśmy po
raz kolejny świadkami zrzucania odpowiedzialności na samorządy. Powiedziała, iż
działania organizacyjne racjonalizujące warunki realizacji świadczeń przez
szpitale są niezwykle ważne. Zasugerowała, iż trafne byłoby pytanie – czy jest
jeszcze gdzie te wydatki racjonalizować, czy jest jeszcze gdzie oszczędzać?
Stwierdziła, iż w przypadku rzetelnej wyceny świadczeń nie byłoby problemu
z ustaleniem satysfakcjonującego poziomu wynagrodzeń bezpośrednio na
poziomie lokalnym. Wszyscy wiedzą, iż niezbędne jest opracowanie całościowej
reformy systemu zdrowia, w ramach którego wszystkie poziomy zabezpieczenia
usług medycznych będą działać w sposób sprawny i racjonalny. Finanse w służbie
zdrowia regulują poziom zatrudnienia, wyposażenie szpitala itd. Tymczasem
system opieki zdrowotnej działa na takich zasadach jakie w chwili obecnej
obowiązują. Obecnie przytłaczająca większość powiatowych podmiotów
leczniczych boryka się już nie tylko z problemem zadłużenia ale nawet
z utrzymaniem płynności finansowej. Sytuacji nie zmieniło ani profilowanie
szpitali, ani też wprowadzenie ryczałtów. Poziom problemów z sektora ochrony
zdrowia już dawno przekroczył możliwości i kompetencje lokalnych samorządów.
Potrzebne są racjonalne i uczciwe oraz wieloobszarowe zmiany w całym
systemie, a ich dokonać może jedynie centrum rządowe. Zasugerowała, iż
wielokrotnie mówiono na sesji, iż niezbędne jest podjęcie działań zatrzymujących
dalsze pogarszanie się i tak trudnej sytuacji Szpitala - o tym trzeba mówić bowiem podmioty tworzące nie są w stanie ponosić coraz większych wydatków
w tym zakresie. Ponadto od ręki konieczne jest podniesienie wartości ryczałtu
i przeprowadzenie rzetelnej wyceny świadczeń medycznych. Nie może być tak, że
wszystkie czynniki kosztotwórcze od lat wzrastają począwszy od płac, przez
nośniki energii, media po leki, a wartość środków przekazywanych przez NFZ
pozostaje na tym samym poziomie. Podnoszona jest płaca minimalna,
zapewniane są podwyżki dla różnych grup zawodowych, wprowadzane są
obciążenia podatkowe i akcyzy na środki energii nie zapewniając jednocześnie na
to środków pomiotom, które ten ciężar mają udźwignąć w tym Szpitalu.
Stwierdziła, iż musi być systemowa regulacja niech pieniądze wędrują za
pacjentem. Natomiast kolejnym obszarem, który wymaga pilnej interwencji jest
zapewnienie dopływu wykształconej kadry medycznej do placówek ochrony
zdrowia. To co się aktualnie dzieje, czyli podkupywanie sobie nawzajem
pracowników przez różnorakie podmioty medyczne powinno obrazować skalę
problemu. Zawsze było zbyt mało lekarzy i pielęgniarek ale sytuacja w ostatnich
latach stała się dramatyczna przyczynia się do tego, fatalna sytuacja w zakresie
realizacji kształcenia lekarzy specjalistów, która nie zapewnia dopływu kadr
nawet na poziomie zastępowalności. Stwierdziła, iż dzisiaj stoimy przed
problemem braku kadr w szpitalach ale w coraz większym stopniu puka ona
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również do niepublicznych poradni lekarzy rodzinnych. Powiedziała, iż
o problemach ochrony zdrowia można mówić wiele, dzisiejsza sesja odbywa się
w okresie w którym nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora PPZOZ. Z dniem
1 września 2019 roku funkcję tę objął Pan Krzysztof Kowalik, a dostarczone
radnym materiały zostały sporządzone w oparciu o dane przedstawione przez
poprzednią Dyrekcję PPZOZ. Nowy Dyrektor wraz ze służbami pomocniczymi
oraz Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej w miarę możliwości
i posiadanej wiedzy udzielą odpowiedzi na ewentualne pytania. Powiedziała, iż
dostarczony materiał został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Zdrowia
i Pomocy Społecznej z tym zastrzeżeniem, że część świadczeń wymienionych
przez poprzednią Dyrekcję w materiałach, które posłużyły do przygotowania tego
opracowania zgodnie z wyjaśnieniami PPZOZ nie były udzielane. Zapisy
wskazywały, iż procedury były wprowadzane lecz nie były udzielane mowa m.in.
o wykonywaniu zabiegów opaskowania przewodu pokarmowego, czy też leczenia
otyłości. W dobrej wieże jednak informacje te zostały umieszczone i przedłożone
w materiale Radnym Powiatu Wodzisławskiego.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik poinformował, iż nazywa się Krzysztof
Kowalik ma 47 lat, a wcześniej pracował przez 17 lat w Narodowym Funduszu
Zdrowia, później w Szpitalu w Rudzie Śląskiej i Szpitalu Kolejowym
w Katowicach, a ostatnim miejscem pracy był Szpital MSWiA w Katowicach.
Poinformował także, iż od dnia 1 września br. jest Dyrektorem PPZOZ i pierwsze
dni pracy w Szpitalu spędził na spotkaniach z załogą, na jej poznaniu, bowiem
chciał aby załoga poznała również Jego, aby była możliwość wymiany informacji
oraz aby mógł zapoznać się z tym co dzieje się w Szpitalu i pracownicy mieli
możliwość przekazania problemów, bolączek z którymi spotykają się na co dzień
i z którymi muszą sobie radzić. Stwierdził, iż największym problemem z jakim się
spotkał i z jakim zastał ten Szpital na dzień dzisiejszy, to brak kadry medycznej
i kadry pielęgniarskiej. Jeśli chodzi o kardę medyczną to sytuacja na dzień
dzisiejszy jest bardzo trudna, gdyż ta obsada, jeśli chodzi o internę, odział
chirurgii w Wodzisławiu Śląskim została ułożona w taki sposób, że jeżeli
którykolwiek z lekarzy z różnego powodu niezależnego od niego „wypadnie”, to
będziemy stawać przed problemem zagrożenia ciągłości udzielania świadczeń.
Powiedział, iż prowadzone są rozmowy z lekarzami, którzy w ostatnim czasie
złożyli wypowiedzenia, gdyż chcielibyśmy aby ci lekarze i pielęgniarki w dalszym
ciągu w tym szpitalu pracowali i aby wycofali złożone wypowiedzenia. Jednak nie
zawsze się to udaje – w kilku przypadkach się udało, jednak w pozostały nie,
gdyż pracownicy powzięli pewne zobowiązania – podpisali umowy w innych
zakładach pracy i nie jest proste przekonanie ich do powrotu. Kolejną sprawą,
którą zajmował się w ostatnich dniach, a która jest bardzo ważna z punktu
widzenia pacjenta, to Protokół Rzecznika Praw Pacjenta oraz protokoły NFZ
opisujące sytuację, która miała miejsce w marcu br. z 35 letnim pacjentem,
który zmarł. Z protokołów tych można wywnioskować, że procedury które
obowiązywały na Izbie Przyjęć były niespójne, miały sporo niejasności i nie
pozwalały personelowi na jasne i czytelne postępowanie z tym pacjentem.
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Stwierdził, iż jest czas do końca miesiąca, aby te procedury ujednolicić
i uszczegółowić aby w przyszłości taka sytuacja nigdy się nie zdarzyła.
Zasugerował, iż jest to dla niego jednym z priorytetów, gdyż Izba Przyjęć jest
pierwszym miejscem, w którym pacjent styka się ze szpitalem i to w jaki sposób
zostanie tam zaopatrzony, że będzie się tam czuł bezpiecznie jest to dla niego
rzeczą najważniejszą na dzień dzisiejszy. Wspomniał, iż kolejną sprawą która
niepokoi jest poziom wykonania ryczałtu z NFZ. Na chwilę obecną mamy
wykonanie tego ryczałtu na poziomie 92% i sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że
jeżeli nie uda nam się podgonić tego ryczałtu i osiągnąć poziomu 98% na koniec
grudnia br., to w przyszłym rozdaniu NFZ ograniczy nam ryczałt i będziemy mieli
mniejsze finansowanie świadczeń zdrowotnych, niż mamy w chwili obecnej.
Stwierdził, iż osiągnięcie poziomu 98% przy brakach kadrowych, które są (czyli
wypowiedzenia które zostały złożone w czerwcu, lipcu, sierpniu) będzie bardzo
trudne, bo brak kadry przekłada się na obniżone wykonania świadczeń.
Zasugerował, iż będzie szukał różnych sposobów przez ograniczenie kosztów,
poprzez możliwość realizacji dodatkowych świadczeń, ale to wiąże się nie tylko
z pozyskaniem personelu ale też z zapewnieniem NFZ, że będzie chciał te
świadczenia finansować. Jednak dołoży wszelkich starań, aby nie tylko utrzymać
ten Szpital w takiej formie jak funkcjonuje do tej pory – Wodzisław i Rydułtowy,
ale także aby Szpital się rozwijał. Dlatego że jedyną formą zwiększenia
finansowania i ograniczenia straty finansowej, którą Szpital w tej chwili generuje,
jest pozyskanie dodatkowego finansowania na świadczenia zdrowotne.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba zapytała o pomysł na Szpital
w Rydułtowach oraz jakie będą działania Dyrektora PPZOZ w stosunku do
Szpitala w oparciu o przedstawiony Program. Ponadto zadała pytanie do Członka
Zarządu p. Krystyny Kuczera kto przygotował ten Program.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik poinformował, iż jeżeli chodzi
o dokument o którym wcześniej była mowa, to został on przygotowany przez
poprzednią Dyrekcje Szpitala i nie chciałby się do tego odnosić w takim sensie, iż
są to dane za okres w którym nie pracował w tym Szpitalu. Stwardził, iż zostały
tam ujęte rzeczy które zostały zrealizowane, jednak część nie została
zrealizowana, gdyż Program zakładał, iż będziemy świadczyć usługi geriatryczne
a tego nie robiliśmy i na chwilę obecną nie robimy. Program zakładał, iż na
koniec tego roku Szpital nie będzie generował straty, a strata w dalszym ciągu
występuje w chwili obecnej wynosi przeszło 4 900 000 zł. Dlatego będzie się
starał powziąć działania, które ograniczą tę stratę. Ne jest to działanie na już,
gdyż wszelkie działanie skupia na zatrzymaniu odpływu kadry medycznej z tego
Szpitala, gdyż można tworzyć różne programy, może budować świetlana
przyszłość przed tym Szpitalem ale jeżeli nie będzie miał ludzi którzy chcą w tym
Szpitalu pracować to nic z tych planów nie wyniknie. Powiedział, iż ma obowiązek
zgodnie z prawem przygotowania Planu Naprawczego na najbliższy rok, gdyż
Szpital generuje straty. Zasugerował, iż do 30 września br. taki Plan przedstawi
Zarządowi Powiatu, w którym znajdą się takie zadania i takie możliwości, które
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oceni, iż przynajmniej na poziomie 80 – 90% jest w stanie je zrealizować.
Natomiast, jeśli chodzi o pytanie dotyczące Szpitala w Rydułtowach to ma pewne
koncepcje i chciałby tam rozwijać świadczenia w zakresie interny (nie będzie jej
ograniczał) oraz plan stworzenia opieki długoterminowej - geriatrycznej, gdyż są
to świadczenia, na które będzie duże zapotrzebowanie w kolejnych latach.
Jednak są to rzeczy wymagające szczegółowych uzgodnień z NFZ.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, iż dziwią ją Jego wypowiedzi gdyż
brał udział w konkursie, a z wypowiedzi na Komisji Zdrowia, jak również
z dzisiejszego wystąpienia myślała, że uzyska więcej informacji, tym bardziej że
na Komisji Zdrowia zapowiadał Pan Dyrektor, iż do końca września przedstawi
swoje priorytetowe działania. Dzisiaj mamy koniec września, dlatego powinien
Pan wiedzieć jakie będzie podejmował działania i przekazać na czym będzie
polegało to racjonalne i uczciwe działanie, bo odnosi wrażenie jakby dotychczas
takie nie było. Zasugerował, iż z przekazanych informacji dowiedziała się, że to
nie będzie Pana Program tylko kontynuacja startego, do którego jeszcze nie chce
się odnieść – też nie wie dlaczego. Dlatego zapytała na czym tak naprawdę
będzie polegał Pana Program i jakie działania zamierza podjąć przez pierwsze
miesiące, abyśmy rzeczywiście mogli racjonalnie i uczciwie działać?
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że nie kwestionuje
uczciwości działania poprzedniej Dyrekcji PPPZOZ i takich słów nie użył.
Stwierdził, iż termin na opracowanie tego Programu mija 30 września br.
i chciałby aby zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności Zarząd Powiatu miał
możliwość zapoznania się z tym materiałem. Na pewno część tych rzeczy które
były przedmiotem omawianego opracowania będzie się do tego odnosiła, gdyż
taka jest rzeczywistość, jest to ten sam zakład pracy i takie same problemy,
które nie uległy zmianie. Jednak na dzień dzisiejszy dla niego priorytetem jest
zachowanie ciągłości udzielania świadczeń pacjentom tego Powiatu i zatrzymanie
kadry medycznej, która z tego Szpitala masowo odchodzi. Na chwilę obecną ma
2 wypowiedzenia z interny w Wodzisławiu Śląskim i 6 wypowiedzeń z interny
w Rydułtowach oraz 4 wypowiedzenia chirurgów, 5 ortopedów, 1 z Izby Przyjęć,
8 ginekologów oraz 20 pielęgniarek, z czego 2 zdecydowały się wycofać
wypowiedzenie. Stwierdził, iż jest to stan który zagraża ciągłości udzielania
świadczeń i dlatego w pierwszej kolejności będzie się skupiał na zabezpieczeniu
ciągłości udzielania świadczeń, aby nie stracić kontraktu z NFZ, a później będzie
budował plany na przyszłość jak realnie rozwijać ten Szpital.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof
Kowalik na konferencji prasowej poruszył kwestię kadry Szpitala i stwierdził, że
części wypowiedzeń lekarzy można było zapobiec, a część osób była
zainteresowana pozostaniem w Szpitalu. Dodała, że z wypowiedzi Dyrektora
PPZOZ wynika, iż nikt z poprzedniej Dyrekcji Szpitala nie prowadził rozmów
z personelem. Powiedziała, że z informacji jakie posiada ówczesna Dyrekcja
prowadziła rozmowy i działania związane z pozyskaniem jak największej liczby
lekarzy i pielęgniarek. Dodała, że to nie ówczesna Dyrektor PPZOZ p. Dorota
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Kowalska była odpowiedzialna za odejścia pielęgniarek i lekarzy z oddziałów.
Poprosiła, aby Dyrektor PPZOZ nie wprowadzał mediów w błąd. Wspomniała, że
Dyrektor p. Krzysztof Kowalik w swoich wypowiedziach poruszył kwestie
oszczędności. Zapytała ile zamierza miesięcznie zaoszczędzić, aby zmieścić się
w planie finansowym. Założyła, że Szpital otrzymuje 1 000 000,00 zł miesięcznej
transzy przychodu z Narodowego Funduszu Zdrowia, z tego około 88 %
pochłania fundusz płac. Zostaje 12% na działalność bieżącą Szpitala taką jak
wywóz śmieci, zakup lekarstw, czy catering. Ponownie zapytała w jaki sposób
Dyrektor ma zamiar zaoszczędzić, dysponując taką kwotą.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że taką informację
uzyskał od pracowników, którzy złożyli wypowiedzenia. Byli oni zainteresowani
pozostaniem w Szpitalu, ale nikt nie prowadził z nimi rozmów w tym temacie.
W kwestii kosztów powiedział, iż zdaje sobie sprawę z tego, że są one w wielu
obszarach mocno wyśrubowane, niemniej jednak szczegółowo analizowane są
wszystkie umowy zewnętrzne, które zostały zawarte. Poinformował, że będą
również podejmowane decyzje, które z tych umów należy utrzymać, które
renegocjować, rozwiązać lub ich nie przedłużać. Dodał, że szczegółowo będzie się
przyglądać gospodarce lekowej, sprzętu jednorazowego, materiałów biurowych
oraz wszystkiemu co generuje koszty. Zauważył, że nie będą to duże
oszczędności, ale widzi pole do wykonania takich działań, które w jakikolwiek
sposób spróbują te koszty ograniczyć.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że w obecnej sytuacji będzie trudno
zrealizować w najbliższym czasie inwestycje zaplanowane przez Dyrektora
PPZOZ, tym bardziej, że Dyrektor nie wskazał źródeł finansowania. Następnie
wspomniała o tym, że nie są spełnione normy zatrudnienia pielęgniarek, co
w zasadzie stanowi naruszenie warunków umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia, czego konsekwencją mogą być kary nałożone na Szpital przez NFZ.
Zauważyła, że należy mieć na uwadze to, iż może nastąpić jeszcze większy
niedobór kadry pielęgniarskiej. Zapytała jak Dyrektor zamierza rozwiązać ten
problem.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że trwają analizy
personelu w zakresie norm pielęgniarskich i być może na następnej sesji Rady
Powiatu będzie mógł przekazać więcej informacji w tym temacie. Poinformował,
że podjęte zostaną starania związane z zabezpieczeniem oddziałów i grafików
pielęgniarskich po to, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, a w drugiej
kolejności podejmowane będą działania w celu wypełnienia norm pielęgniarskich.
Zwrócił się do Radnej p. Danuty Maćkowskiej, że nie odpowie jej szczegółowo na
zadane przez nią pytania, gdyż Dyrektorem Szpitala jest od niespełna miesiąca.
Przy obecnej sytuacji, którą zastał w Szpitalu, widzi pewne priorytety i nimi musi
zająć się w pierwszej kolejności, aby nie pojawił się problem braku świadczeń dla
pacjentów w Powiecie Wodzisławskim.
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Radna p. Jolanta Górecka powiedziała, że bardzo cieszy się z możliwości
poznania Dyrektora PPZOZ p. Krzysztofa Kowalika. Powiedziała, że ma nadzieję,
iż współpraca będzie układać się pozytywnie dla dobra Powiatu Wodzisławskiego.
Poprosiła o racjonalną współpracę oraz rzetelny przekaz. Powiedziała, że
mieszkańcy zaufali radnym wybierając ich w wyborach i ma nadzieję, że każdy
z radnych zdaje sobie sprawę z tego jaką odpowiedzialność ponosi za swoich
wyborców. Zapytała Dyrektora PPZOZ, czy prawdą jest, że od dnia
1 października br. ma zostać zawieszony Oddział Chirurgiczny. Czy prawdą jest,
że na Oddziale nie ma zespołu chirurgicznego do wykonywania zabiegów
chirurgicznych. Gdzie będą wykonywane nagłe zabiegi w przypadku wypadku,
czy nagłych potrzeb. Gdzie mieszkańcy będą operowani. Gdzie będą
przekierowywani i czy zdążą dojechać do innego szpitala. Czy prawdą jest, że na
obecną chwilę Szpital może stracić również pieniądze z ryczałtu na Odział
Chirurgiczny i czy to jest duża strata dla Szpitala. Czy wiadomo coś odnośnie
Oddziału Wewnętrznego, który został obciążony dodatkową procedurą
wykonywania badań endoskopowych wiedząc, że Oddział Wewnętrzny
w Wodzisławiu Śląskim już jest dość mocno okrojony jeśli chodzi o personel.
Zapytała, czy taka sytuacja nie będzie generowała kolejnych zwolnień personelu
i czy nie dojdzie do sytuacji, w której będzie trzeba za jakiś czas zastanawiać się
nad tym, czy zamykać kolejne oddziały. Poprosiła o rzetelną odpowiedź, gdyż jej
zdaniem tylko na takim polu można współpracować i pomóc Szpitalowi.
Powiedziała, że nie można dopuścić do sytuacji, w której będzie się procedować
zamknięcie Szpitala.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że sytuacja na tych
oddziałach jest dramatyczna. Jeżeli któryś z lekarzy nie będzie w stanie pojawić
się na dyżurze z powodu choroby, czy innego zdarzenia niezależnego od tego
lekarza, pojawi się problem z zachowaniem ciągłości udzielania świadczeń, a to
wiąże się z zatrzymaniem pracy oddziału. Rozważane są w obecnej chwili różne
warianty. Nie można zakładać, że taka sytuacja nie wystąpi. Poinformował, że
czterech chirurgów złożyło wypowiedzenia. Te wypowiedzenia zostały złożone
w czerwcu, z końcem miesiąca ubiega ich termin. Osoby, które złożyły
wypowiedzenia odchodzą do innego zakładu pracy, gdzie podpisały umowy.
Powiedział, że robi wszystko, aby ci ludzie wrócili z powrotem do Szpitala. Jest
nadzieja, że to może się udać. Natomiast na dzień dzisiejszy może zaistnieć taka
sytuacja, że jeżeli któryś z lekarzy nie będzie w stanie wykonywać pracy, będzie
konieczne zawieszenie działalności oddziału. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji
podpisane zostaną stosowne umowy ze Szpitalami w Jastrzębiu – Zdroju
i w Rybniku, przez które pacjenci zostaną zabezpieczeni. Obiecał, że zrobi
wszystko, aby taka sytuacja trwała jak najkrócej, tylko do momentu kiedy uda
się pozyskać lekarzy z powrotem. Poinformował, że prowadzone są również
rozmowy z lekarzami z zewnątrz. Sytuacja wymaga czasu, ponieważ pracownicy,
którzy złożyli wypowiedzenia mają podjęte pewne zobowiązania. Nawet jeżeli są
oni zainteresowani pracą w Szpitalu, to pojawia się kwestia finansów, za jaką
stawkę będą pracować. Stwierdził, że takie jest realne zagrożenie.
10

Radna p. Jolanta Górecka zapytała, czy to prawda, że od 1 października
zostaje zawieszony Oddział Chirurgii.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że na dzień dzisiejszy
takiej decyzji nie ma. Decyzje będą podejmowane w najbliższych dniach.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba zapytała, czy istnieje zagrożenie, że
Szpital wypadnie z sieci szpitali.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że nie widzi takiego
zagrożenia. Dodał, że nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, to będzie to
krótki okres czasu, w którym zostanie uzupełniony zespół lekarski i będą
w dalszym ciągu realizowane świadczenia, gdyż nie wyobraża sobie,
funkcjonowania Szpitala bez Oddziału Chirurgii. Przepisy prawa pozwalają na
zawieszenie pracy oddziału maksymalnie na okres sześciu miesięcy. Powiedział,
że jeżeli taka sytuacja musiałaby nastąpić to chciałby, żeby był to jak najkrótszy
okres.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że różne problemy w służbie zdrowia
widoczne są od kilku lat. Problemy z kadrą lekarską również występowały, ale
nigdy nie było takiej sytuacji jaka jest obecnie. Powiedział, że nie sądzi, że
przyczyna leży po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, czy w czynnikach
zewnętrznych, ale po stronie obecnego Zarządu Powiatu i osób odpowiedzialnych
za służbę zdrowia, gdyż wymiana Dyrektora PPZOZ w obecnej sytuacji nie była
dobrym pomysłem. Stwierdził, że Dyrektor p. Krzysztof Kowalik nie jest winny
obecnej sytuacji, gdyż funkcję Dyrektora PPZOZ pełni bardzo krótko, ale
wypowiedzenia mogły doprowadzić do zamknięcia jednego z najważniejszych
Oddziałów. Zapytał co może się wydarzyć jeżeli złożonych wypowiedzeń będzie
więcej i czy może dojść do sytuacji, w której zamykane będą kolejne oddziały.
Zauważył, że Dyrektor p. Krzysztof Kowalik miał miesiąc czasu, żeby zapoznać
się z obecną sytuacją. Powtórzył, że za obecne problemy nie odpowiada obecny
Dyrektor. Dodał, że winy dopatruje się w polityce prowadzonej w ciągu ostatnich
miesięcy, której celem było między innymi odwołanie poprzedniej Dyrektor
PPZOZ p. Doroty Kowalskiej.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że to nie Zarząd Powiatu odwołał Panią
Dyrektor, gdyż to ona sama dobrowolnie złożyła wypowiedzenie.
Radna p. Izabela Tomiczek powiedziała, że była Dyrektor PPZOZ p. Dorota
Kowalska w ciągu trzech lat złożyła dwa razy wypowiedzenie i sama zgłosiła chęć
zakończenia pracy.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że z informacji jakie Dyrektor PPZOZ
p. Dorota Kowalska przekazywała na ostatnich sesjach Rady Powiatu wynika, że
współpraca źle się układała.

11

Radna p. Izabela Tomiczek poinformowała, że Dyrektor PPZOZ p. Dorota
Kowalska kilka razy zapraszana była na posiedzenia Komisji Zdrowia, jednak nie
uczestniczyła w nich tłumacząc się brakiem czasu.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że najtrudniejsza sytuacja
jest obecnie na Oddziale Chirurgii i na Oddziale Internistycznym w Rydułtowach.
W pozostałych oddziałach również sytuacja była bardzo trudna, ale na skutek
rozmów podjętych z lekarzami udało się sytuację ustabilizować. Poinformował, że
rozmawiał
z
lekarzami
ginekologami,
którzy
złożyli
wypowiedzenia
i najprawdopodobniej wypowiedzenia te zostaną przez nich wycofane, jeżeli
zostaną spełnione pewne warunki. Dodał, że nie są to w szczególności warunki
finansowe, a raczej techniczne związane z komfortem ich pracy i sposobu w jaki
udzielają świadczeń. Powiedział, że ma nadzieję, iż kryzys zostanie zażegnany.
Radny p. Piotr Sobala zadeklarował poparcie dla Dyrektora PPZOZ
p. Krzysztofa Kowalika w kwestiach Szpitala. Zauważył, że sytuacja, z którą
nowy Dyrektor musi się zmierzyć jest bardzo ciężka. Jego zdaniem należałoby
powołać sztab kryzysowy. Priorytetem dla tego Szpitala jest personel: lekarze
i pielęgniarki. Bez tego Szpital nie może funkcjonować. Poinformował, że jeszcze
kilka lat wcześniej prawie 1 200 osób było zatrudnionych w Szpitalu, natomiast
obecnie jest ich tylko około 850. Powtórzył, że najpierw trzeba pozyskać kadrę
medyczną i pielęgniarską. Stwierdził, że nie będzie pytał ile Dyrektor PPZOZ
zaoszczędził w ostatnich trzech tygodniach i poinformował, że będą kontrolować
obecną sytuację. Dodał, że kwestia finansowa Szpitala jest bardzo trudna.
Radny p. Roman Marcol podziękował Dyrektorowi p. Krzysztofowi Kowalikowi,
za to, że zdecydował się pełnić funkcję Dyrektora PPZOZ. Powiedział, że sytuacja
jest krytyczna w szpitalach w całej Polsce. Dodał, że nie wiadomo, czy uda się
utrzymać Szpital w sytuacji kiedy władza odgórna nie przeznaczy pieniędzy na
jego utrzymanie. Poinformował, że nie jest to tylko jego zdanie, ale zdanie
większości radnych. Poprosił o wsparcie dla Dyrektora w tej trudnej sytuacji.
Zauważył, że radni są przedstawicielami mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego
i powinno im zależeć na utrzymaniu Szpitala.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że nie wyobraża sobie
takiej sytuacji, aby pacjenci Powiatu Wodzisławskiego pozostali bez Szpitala.
Odniósł się do wypowiedzi Radnego p. Romana Marcola i powiedział, że zdaje
sobie sprawę z tego, iż to co w tej chwili buduje Szpital to postawa jego
pracowników. Dodał, że pracował w kilku szpitalach i nigdy nie spotkał się
z takim zaangażowaniem jak w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim, że pomimo trudnych warunków i sytuacji pracownicy chcą nadal tam
pracować i chcą żeby Szpital wyszedł na prostą.
Radna p. Danuta Maćkowska zgodziła się z Dyrektorem PPZOZ w kwestii
kadry zatrudnionej w Szpitalu. Powiedziała, że zna tę kadrę i jej zdaniem są to
wyjątkowi ludzie, którzy potrafią dać z siebie wszystko. Wspomniała
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o pielęgniarkach, pracownikach administracji, obsłudze, a także lekarzach.
Powiedziała, że ma wiele pytań do Dyrektora PPZOZ, ale zauważyła, że nie
orientuje się on do końca w zagadnieniach tego Szpitala, w związku z tym
pytania zada w późniejszym terminie. Poinformowała, że radni będą wspierać
Dyrektora PPZOZ, ale ma nadzieję, iż działania, które w tej chwili będzie
podejmował nie zaprzepaszczą ostatnich dwóch i pół lat. Dodała, że chciałaby,
aby obecny Zarząd Powiatu, tak jak poprzedni miał nie tylko możliwość, ale
również środki i fundusze na realizację nowych inwestycji nie tylko w Szpitalu
w Wodzisławiu Śląskim, ale przede wszystkim w Szpitalu w Rydułtowach.
Zwróciła się do Dyrektora PPZOZ, że o Szpital w Rydułtowach na pewno się
upomni.
Starosta p. Leszek Bizoń podziękował Radnej p. Danucie Maćkowskiej za to,
iż zadeklarowała wsparcie dla działań Dyrektora PPZOZ i Zarządu Powiatu
w temacie Szpitala. Odniósł się do słów Radnej p. Danuty Maćkowskiej
i powiedział, że również życzyliby sobie aby były pieniądze na realizację nowych
zadań i inwestycji. Na dzień dzisiejszy Powiat Wodzisławski ma bardzo
ograniczone możliwości pozyskiwania środków zwrotnych. Dodał, że również był
Członkiem poprzedniego Zarządu i wie skąd brały się te środki i jak były
rozdysponowane. Dodał, że to „eldorado” niestety się skończyło i w chwili
obecnej każdą złotówkę będzie trzeba liczyć dwa razy i zastanawiać się jak ją
wydać, aby przyniosła pożytek dla Szpitala, a w konsekwencji dla mieszkańców
Powiatu Wodzisławskiego.
Radna p. Danuta Maćkowska zwróciła się do Starosty p. Leszka Bizonia, że
marzenia to jedno, natomiast ważniejsze są działania. Z informacji jakie posiada,
Dyrektor PPZOZ twierdzi, że będzie robił wszystko, aby zdobyć fundusze, więc
nie rozumie dlaczego Starosta się martwi, skoro Dyrektor zapowiada racjonalne
działania zgodne z prawem.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba zapytała, czy zawieszenie działalności
Oddziału Chirurgii nie spowoduje realnego zagrożenia braku spłaty pożyczki
poręczonej przez Starostwo i jaka wtedy będzie sytuacja finansowa Szpitala.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że jeżeli taka sytuacja
będzie musiała mieć miejsce, gdyż Szpital nie będzie spełniał wymogów
Narodowego Funduszu Zdrowia i nie będzie można zapewnić bezpieczeństwa
zarówno lekarzom pracującym jak i pacjentom, tylko w takiej sytuacji podejmie
taką decyzję. Jeżeli chodzi o kwestię finansową, trwają rozmowy z ordynatorami,
osobami kierującymi oddziałami, żeby zwiększyć wykonywanie tych świadczeń,
które pozwolą na maksymalne wykorzystanie przyznanego ryczałtu. Planuje się
zwiększenie liczby zabiegów na Ginekologii i Ortopedii i ma nadzieję, że tą część,
której nie wykorzysta w tym czasie Chirurgia, uda się wykorzystać przez te
Oddziały i Szpital nie straci ryczałtu.
Członek Zarządu p. Jan Zemło powiedział, że w grudniu 2018 roku
podejmowano
uchwałę
w
sprawie
przyjęcia
deklaracji
popierającej
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dotychczasowe działania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która
została podjęta jednogłośnie. Zaapelował do radnych, aby o tym pamiętali.
Poprosił, aby nie siać defetyzmu. Zauważył, że po trzech tygodniach ciężko jest
oceniać Dyrektora i przewidywać najgorsze scenariusze. Stwierdził, że dopiero
wtedy, kiedy Dyrektor „coś zepsuje” będzie można go krytykować.
Radna p. Joanna Rduch – Kaszuba zwróciła się do Członka Zarządu p. Jana
Zemło słowami: „Panie Radny Zemło, jak już będzie zepsute, to będzie za
późno”.
Członek Zarządu p. Jan Zemło stwierdził, że „(…) jak cygan wysyła dziecko po
piwo, to go najpierw zbije zanim pójdzie, żeby przypadkiem nie zapomniał i nie
stłukł mu tego kufla”. Poprosił, aby oceniać człowieka po czynach.
Radny p. Alojzy Szymiczek powiedział, że słuchając wypowiedzi Dyrektora
PPZOZ p. Krzysztofa Kowalika, w której wymieniał zajmowane wcześniej
stanowiska, nasunęło się mu jedno pytanie. Znając bardzo ciężką sytuację
Szpitala, zastanawia się co skłoniło Dyrektora PPZOZ do podjęcia się tak
trudnego zadania. Dodał, że nie wyobraża sobie, żeby w przyszłości Szpital mógł
zostać zamknięty. Życzył Dyrektorowi wszystkiego najlepszego i zapewnił
o swoim wsparciu.
Radny p. Roman Marcol zwrócił się do Starosty p. Leszka Bizonia z prośbą, aby
na kolejnej sesji Rady Powiatu przedstawić wykres przedstawiający gospodarkę
finansową poprzedniej kadencji, a także zadłużenie i problemy z tym związane,
które nastąpią w kolejnych latach. Stwierdził, że mieszkańcy Powiatu
Wodzisławskiego powinni dowiedzieć się, że poprzedni Zarząd wykonywał wiele
inwestycji zaciągając na nie kredyty w wysokości około 26 000 000,00 zł.
Powiedział, że obecnie Powiat nie może liczyć już na żaden kredyt. Natomiast
jeżeli chodzi o Szpital to nie da się go uratować bez pomocy z zewnątrz, czyli ze
strony Pana Premiera, Pana Kaczyńskiego i innych.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że odnosi wrażenie, iż Radny
p. Roman Marcol nie był członkiem poprzedniej Rady Powiatu, gdyż wydaje się
jej, iż on również głosował za procedowaniem różnego rodzaju inwestycji.
Powiedziała, że nie zauważyła żeby „(…) wasi premierzy i politycy (…)” cokolwiek
przez te ostatnie lata zrobili dla Szpitala i dla Powiatu Wodzisławskiego.
Poprosiła, aby politykę odstawić na bok. Zwróciła się do Radnego p. Romana
Marcola, że jako Radny poprzedniej kadencji również głosował za tym, aby były
odpowiednie środki na działania. Powiedziała, że Radny p. Marcol doskonale wie,
że poprzedni Zarząd Powiatu zostawił 10 000 000,00 zł środków wolnych, które
niestety nie zostały wykorzystane a to, że Pan Starosta ogłosił w prasie, że
Powiat Wodzisławski jest zadłużony to już inna sprawa. Stwierdziła, że Radny
p. Roman Marcol i pozostali radni doskonale wiedzieli co robią i poprosiła, aby nie
insynuować, że poprzedni Zarząd zadłużył Powiat, gdyż obecny Pan Starosta
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również był Członkiem tego Zarządu i doskonale wiedział co robi, tym bardziej,
że był odpowiedzialny za inwestycje.
Radny p. Roman Marcol powiedział, że nie głosował za zaciąganiem tak
wysokiego kredytu. Poinformował, że on i część radnych obawiało się sytuacji,
która może nastąpić. Dwa razy zwracał się do ówczesnego Starosty słowami:
„Irek, co Ty robisz? Dasz radę? Co będzie w przyszłości? Będzie dobrze?”
Radna p. Danuta Maćkowska zwróciła się do Radnego p. Romana Marcola, iż
ten posiada błędne informacje. Poprosiła Starostę p. Leszka Bizonia o to, aby
przygotować wykres działań poprzedniego Zarządu z uwzględnieniem bieżącego
roku, ponieważ według Radnego p. Marcola Powiat jest zadłużony. Zapytała
czego jego zdaniem nie otrzymali od obecnego Rządu, począwszy od dróg.
Z informacji jakie posiada, pieniędzy zabraknie na te działania, na które Rząd
przeznaczył środki.
Radny p. Piotr Sobala powiedział, że Szpital w Rydułtowach niegdyś bardzo
dobrze prosperował, wobec czego powinny tam pozostać duże pieniądze. Dodał,
że powinno rozważyć się i przemyśleć proces powołania sztabu kryzysowego.
Mieszkaniec Powiatu p. Henryk Wojtaszek powiedział, że ostatnie minuty
dyskusji pokazały na czym tak naprawdę polega naprawa służby zdrowia.
Zauważył, że jeżeli w dalszym ciągu polityka będzie się do niej mieszać sytuacja
nie ulegnie poprawie, a wręcz przeciwnie. Należy sobie uświadomić, że politykę
należy odsunąć na bok, ponieważ sytuacja wymaga konkretnych działań osób,
które się znają na służbie zdrowia i jej organizacji. Dodał, że życzy nowemu
Dyrektorowi PPZOZ powodzenia. Przypomniał, że trzy lata temu miała miejsce
podobna sytuacja, gdy Dyrektorem została Pani Dorota Kowalska, której wtedy
również życzył jak najlepiej. Osobiście nie wierzył, że to się uda i jak się okazało
wszystko się skończyło tak jak przewidywał. Na obcej kadrze nie zbuduje się
Szpitala – właśnie to próbowała zrobić poprzednia Dyrektor, ściągając lekarzy ze
wszystkich możliwych stron począwszy od Katowic, Sosnowca czy Gliwic. System
działał dopóki wystarczało pieniędzy na ich wynagrodzenia. Pojawiło się nawet
kilku lekarzy profesorów, jednak nie po to żeby pomóc tylko po to żeby „resztki,
które zostały w kasie do siebie wyciągnąć”. PPZOZ zawsze miał tradycję
i bazował na własnej kadrze. Był czas kiedy w Szpitalu pracowała kadra z takim
tytułem naukowym, jaką nie mogły się poszczycić okoliczne szpitale
wojewódzkie. Dodał, że on sam był obiektem szykan i korzystając z osiągniętego
wieku emerytalnego, odszedł. Ponadto nawiązując do rozmowy z ówczesnym
Starostą p. Ireneuszem Serwotką, porównał sytuację kadrową PPZOZ z czasem
kiedy Odra Wodzisław Śląski odnosiła największe sukcesy. Miało to miejsce, gdy
w Klubie grali miejscowi piłkarze albo z okolicznych klubów. W momencie gdy
zaczęły się zakupy nowych piłkarzy, Odra zaczęła się staczać po równi pochyłej,
a dzisiaj wiadomo w jakim położeniu się znajduje – bez szans na odbudowę.
Powiedział, że pewnie wszyscy się zastanawiają czy Szpital nie zniknie. Jeżeli tak
się stanie to w organizacji służby zdrowia nawet w skali wojewódzkiej nikt tego
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nie zauważy, za wyjątkiem mieszkańców powiatu i Rady. Z wyliczeń
demograficznych wynika, iż w Polsce jest za dużo łóżek szpitalnych. Zwrócił się
do Dyrektora PPZOZ p. Krzysztofa Kowalika i powiedział, że wierzy, iż ten
podejmie stosowne działania, jednak przystępując do konkursu powinien być
zapoznany z sytuacją Szpitala i już wtedy przedstawić propozycje działań, a nie
teraz oczekiwać na to czasu, ponieważ może go zabraknąć. Analizując to
wszystko można powiedzieć, że obecna sytuacja jest naprawdę dramatyczna
i jeżeli Dyrektor zawiesi jakikolwiek oddział to nie dostanie pieniędzy z NFZ.
W 2010 roku Szpital posiadał fundusz, który oscylował w granicach 47 000 000
zł, co wynikało z kontraktu z NFZ. Dzisiaj, po 9 latach kontrakt jest dwa razy
większy, a przecież niemożliwe jest, aby od tego czasu wszystkie ceny usług,
towarów czy leków zwiększyły się o 100%. Kiedyś w Wodzisławiu Śląskim było
13 oddziałów, dzisiaj jest mniej więcej o połowę mniej, co stanowi niepokojącą
sytuację. Poprzedniej Dyrektor chciano pomóc i stworzyć zespół, jednak spotkało
się to z dużą niechęcią. Ówczesna Dyrekcja nie wykorzystała swojej szansy
i uznała, iż pewna pani profesor opracuje program restrukturyzacji. Następnie
obwiniano winą poprzednią Dyrektor. Opowiadano, że trzeba ją oddać pod osąd
prokuratora oraz o utworzeniu programu naprawczego, którego nie ma. Ponadto
odniósł się do Informacji o funkcjonowaniu publicznej opieki zdrowotnej na
terenie Powiatu Wodzisławskiego i powiedział, że odnosi wrażenie, iż
w przygotowanym przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej na podstawie
materiałów ze Szpitala dokumencie, za każdą stronę odpowiedzialny był inny
pracownik. Informacja zawiera wiele niespójności i wzajemnie wykluczających się
spraw, a tak nie może wyglądać oficjalny dokument. Ktokolwiek to przeczyta
będzie miał negatywne wrażenie o jednostce organizacyjnej Starostwa, która to
pisała. Ponadto powiedział, że w prasie ogłoszono niebywały sukces 700 porodów
w pierwszym półroczu, natomiast w sprawozdaniu można przeczytać, że ilość
przyjętych pacjentów na oddziale noworodkowym wyniosła 506. Wobec
powyższego zapytał o pozostałą liczbę około 200 noworodków. Dodał, iż zdaje on
sobie sprawę, że część mogła zostać przekazana do placówek wyższego rzędu,
jednak nie w takiej ilości. Podkreślił, że budzi to w nim dużą kontrowersję.
Ponadto powiedział, że szpital powiatowy nie jest szpitalem od wysoko
specjalistycznych procedur. Porównał sytuację do pomysłu robienia statków
kosmicznych w fabryce śrubek tylko i wyłącznie ze względu na dużą opłacalność.
Do wykonywania wysoko specjalistycznych procedur potrzebny jest wysoko
specjalistyczny sprzęt. W sprawozdaniu są wypisane działania Oddziału Chirurgii,
jednak głównie były realizowane za pomocą wynajętego zespołu spoza PPZOZ,
który przyjeżdżał i wykonywał te procedury. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie,
że to nie na tym polega. Poinformował, że spotkał się z przypadkiem, gdy
pacjentka po wypadku przyjechała do poradni i pomimo złamanej ręki dostała
termin dopiero na 22 października. Zwrócił się do Dyrektora PPZOZ i zapytał, czy
ten wyobraża sobie czekać z takim urazem miesiąc. Zaapelował, aby Dyrektor
zaczął od takich zmian. Osoby zgłaszające się do poradni ortopedycznej tylko
z bólem mogą czekać dłużej, natomiast w przypadku urazu nie powinny mieć
miejsce takie sytuacje, a odesłanie pacjenta ze szpitala w takim stanie jest
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karygodne. Ponadto powiedział, że likwidacja kolejnych łóżek nie jest sposobem
na brak pielęgniarek.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik zgodził się, że likwidacja łóżek nie
rozwiąże problemu.
Mieszkaniec Powiatu p. Henryk Wojtaszek powiedział, że opracowanie jest
dramatyczne. Odniósł się również do działalność Rady Społecznej PPZOZ, która
na wniosek Dyrektora akceptuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 18 000 000 zł.
Nadmienił, że kredyt został zaciągnięty u firmy Magellan. Zwrócił się do
Dyrektora PPZOZ p. Krzysztofa Kowalika i zapytał, czy ten zna tą firmę i czy
zaciągnąłby u niej kredyt.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że zna ww. firmę, jednak
nie odniósł się do drugiej części pytania.
Mieszkaniec Powiatu p. Henryk Wojtaszek zauważył, że firma przekształciła
się i obecnie nazywa się BFF, jednak wciąż skupuje długi szpitali i je likwiduje..
Powiedział, że firma wykupi szpital, bo nie będzie się w stanie spłacić
zobowiązań. Dodał, że od tej firmy każdy porządny dyrektor ucieka jak najdalej.
Zwrócił się do Starosty p. Leszka Bizonia i powiedział, że wszyscy chcieliby, aby
Szpital miał odpowiednią rangę. To oznaczałoby, że przewodniczącym Rady
Społecznej PPZOZ powinien zostać właśnie Starosta, co jak zauważył, prawie
zawsze miało miejsce. Powiedział, że żałuje, iż na sesji nieobecny jest
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła, do którego osobiście ma wiele zastrzeżeń i on
jako Dyrektor PPZOZ miał z nim ciężkie życie. Przyznał jednak, że jako
Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Pan Skatuła w krótkim czasie opanował
różne tajniki i mało czym można go było zaskoczyć. Zdaje sobie sprawę, że
obecny Starosta ma dużo obowiązków, ale jest to jedyny Szpital funkcjonujący
w Powiecie. Na dzień dzisiejszy jeżeli Przewodniczącym jest etatowy Członek
Zarządu, to on osobiście pomyślał sobie, że w Starostwie nikomu na nim nie
zależy. Przyznał jednak, że może mylić się w tej kwestii. Dodał, że Starosta ma
prawo teraz powiedzieć, iż Rada Społeczna niewiele może, gdyż jest tylko
organem opiniującym. Jednak to tam rozstrzygane są wstępne rzeczy odnośnie
sytuacji w Szpitalu i Starosta dzięki niej ma informacje z pierwszej ręki, a nie
przez pośredników. Odniósł się do słów Dyrektora dotyczących obecnego
wykonania ryczałtu na poziomie 92%, wobec czego pozostało tylko 8%. Jeżeli
100% zostanie przeliczone przez 12 miesięcy to wychodzi 8,3% na miesiąc.
Podkreślił, że nie jest w stanie zrozumieć jak można uważać, że jest to
niewykonalne.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że od maja następuje
tendencja spadkowa jeśli chodzi o wykonanie ryczałtu i nadal się utrzymuje.
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Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych p. Beata Rduch poruszyła kwestię
odejść pielęgniarek i powiedziała, że zaistniała sytuacja nie powstała „ tu i teraz”.
Dodała, że ma w posiadaniu dane, które otrzymała od poprzedniej Dyrektor
PPZOZ p. Doroty Kowalskiej. Mianowicie w 2017 roku z Zakładu odeszło 83
pielęgniarek, w 2018 roku – 41 pielęgniarek i położnych, do końca czerwca 2019
roku – 39 pielęgniarek łącznie z 17 wypowiedzeniami, które zostały złożone
w czerwcu. Wobec powyższego łączna liczba wynosi ponad 160 pielęgniarek,
które odeszły w ciągu ostatnich 2,5 lat z Zakładu. Stanowi to więc potwierdzenie,
ze problem trwa od dłuższego czasu.
Ad. 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za
I półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacja o wykonaniu planu finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżal poinformował, że
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię do ww.
informacji.
Rada Powiatu przyjęła powyższą informację.
Ad. 6
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu
Powiatu w okresie od X sesji, które stanowi załącznik 5 do protokołu.
Sprawozdanie zostało umieszczone w Programie eSesja. Prezentacja
multimedialna
stanowi
załącznik
nr
6
do
protokołu.
Informacja
o przeprowadzonych przetargach i prowadzonych postępowaniach została
umieszczona w Programie eSesja i stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
a)
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący
załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Komisję Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
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Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział
wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
b)


Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu
Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia
w działalności sportowej, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu
Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia w działalności
sportowej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22
radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia w działalności sportowej
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
c)


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia memorandum
o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko –
Śląskiego w Republice Czeskiej, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu.
Głos w dyskusji zabrali:
Radny p. Janusz Ballarin zapytał dlaczego wśród 22 członków
wyszczególnionych w projekcie uchwały nie ma np. Gminy Lubomia, Gminy
Mszana, Miasta Rydułtowy, Miasta Radlin, które też są członkami Subregionu
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Zachodniego Województwa Śląskiego. Stwierdził że informacje, które radni
otrzymali są dosyć ubogie - nie wiadomo w jaki sposób zainteresowani mają
zamiar zajmować się tą współpracą wymienioną w trzech punktach. Zatem
chętnie poznałby więcej informacji dotyczących tego, jak ta współpraca później
ma wyglądać, tym bardziej że jak wynika z uzasadnienia do projektu uchwały,
strategia Związku Miast i Gmin Rejonu Karwina kończy się w 2020 r.,
a w kwietniu tego roku na spotkaniu reprezentantów został jednogłośnie
stworzony projekt memorandum. Wyraził sugestię, że może warto zastanowić się
nad tym, czy nie przełożyć rozpatrywania przedmiotowego projektu uchwały na
następną sesję Rady Powiatu, żeby można było się zapoznać z większą ilością
informacji.
Starosta p. Leszek Bizoń przyznał, że wkrótce kończy się strategia strony
czeskiej, dlatego też decyzja o tym czy nawiązana zostanie współpraca, o której
mowa w memorandum, będzie niejako podstawą do opracowania nowej strategii.
Jeżeli chodzi o tematykę memorandum, to o potrzebach lokalnej społeczności
gospodarczej mówi się już od kilku lat, na wielu spotkaniach w środowiskach
biznesowych z udziałem izb gospodarczych, czy cechów rzemiosł różnych
z całego naszego Subregionu Zachodniego. W ostatnim czasie także jednostki
samorządowe
czują
potrzebę
rozwiązywania
problemów
związanych
z przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firm na terenie Subregionu. Jednym
z głównych takich zagadnień dla pracodawców jest problem ze zdobyciem
i utrzymaniem kadr, a także z jakością przygotowania branżowego absolwentów
szkół funkcjonujących na naszym terenie. Podczas roboczych spotkań, które
odbywają się cyklicznie od wielu lat, pojawił się pomysł współpracy w ramach
Subregionu, a w zasadzie propozycja ta padła ze strony podmiotów
gospodarczych Kraju Morawsko–Śląskiego w Republice Czeskiej, które także
uczestniczą w subregionalnych spotkaniach przedsiębiorców i ludzi biznesu. Stąd
też pojawił się pomysł na podpisanie takiego memorandum o współpracy
wszystkich organizacji gospodarczych i samorządów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego, a także Kraju Morawsko–Śląskiego, gdyż żyjąc na tym
obszarze przygranicznym, w jednym regionie, mamy podobne problemy
i oczekiwania, czy też zagrożenia dotyczące zarówno samorządów terytorialnych,
jak i organizacji gospodarczych. Starosta stwierdził, że jego zdaniem lepiej
współpracować, znaleźć jakąś linię wzajemnego porozumienia, niż rywalizować
między sobą i np. odbierać sobie pracowników z jednej, czy drugiej strony.
Mówiąc o naszym Powiecie, udział w tej współpracy i tak już się odbywa, bo od
wielu lat w takich spotkaniach uczestniczą przedstawiciele naszego urzędu pracy
i wspólnie próbują tematy związane z rynkiem pracy po jednej i po drugiej
stronie granicy rozwiązywać. Odnosząc się do pytania dotyczącego braku
niektórych gmin Starosta wyjaśnił, że temat ten był przedstawiony m.in. na
Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego,
a także dodał, iż jest to całkowicie dobra wola samorządów – kto czuje potrzebę,
kto chce współpracować i w tym uczestniczyć zgłosił już swój akces. Na dzień
dzisiejszy samorządy i organizacje gospodarcze wymienione w projekcie uchwały
zgłosiły chęć współpracy w ramach wspólnego porozumienia. Lista podmiotów do
tego chętnych nie jest zamknięta i w każdej chwili zarówno samorządy Powiatu
Wodzisławskiego jak i strony czeskiej, w przypadku zaistnienia konieczności lub
chęci mogą przystąpić i podpisać porozumienie. W projekcie uchwały wskazane
są trzy obszary planowanej współpracy – pierwszy z nich to ochrona środowiska,
podnoszenie jakości życia i ekologia – w ramach tego tematu przewidziana jest
szeroko rozumiana edukacja proekologiczna i budowanie świadomości w tym
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zakresie, wpływanie na poziom jakości życia w środowisku, a także wpływanie na
poziom życia, wypoczynku i rekreacji w regionie Subregionu Zachodniego i Kraju
Morawsko – Śląskiego. Także w ramach tego obszaru pojawia się zagadnienie,
które nie zawsze do tej pory działało sprawnie i istnieje szansa na poprawę tego,
a mianowicie chodzi o wymianę informacji w zakresie ewentualnych zagrożeń
pojawiających się po obu stronach granic, nowych technologii niskoemisyjnych
oraz możliwości pozyskiwania środków na inwestycje proekologiczne. Drugi
obszar
współpracy
dotyczy
rynku
pracy
oraz
skutków
depopulacji
w przedmiotowym regionie. Ten temat z pewnością monitoruje Powiatowy Urząd
Pracy i przy sprawozdaniu z działalności jednostki można było zobaczyć jak
wygląda demografia na terenie Powiatu oraz jakie są zagrożenia i potrzeby z tym
związane. Trzeci obszar dotyczy polityki prorodzinnej oraz związanym z tym
przeciwdziałaniem bezrobociu czy wspieraniem przedsiębiorczości. Ktoś może
zapytać, po co funkcjonuje taka jednostka jak urząd pracy skoro praktycznie nie
ma bezrobocia, jednak Starosta p. Leszek Bizoń podkreślił, że pojawiają się
potrzeby innego typu jak przeprofilowanie i doszkalanie pracowników, tworzenie
warunków do rozwoju nowych działalności gospodarczych. Jego zdaniem
współpraca pomiędzy instytucjami samorządowymi oraz organizacjami takimi jak
izby gospodarcze czy cech rzemieślników może wpłynąć na poprawę warunków
pracy, życia jak i wypoczynku mieszkańców powiatu wodzisławskiego i całego
regionu. Uważa, że powinno się przystąpić do tej współpracy i uczestniczyć
w spotkaniach, aby być na bieżąco i posiadać wiedzę w jakim kierunku zmierzają
wyżej wymienione obszary.
Radny p. Janusz Ballarin zapytał, czy wobec tego można wnioskować, że
gminy i miasta o których wspominał, na razie nie wyraziły woli współpracy.
Starosta p. Leszek Bizoń potwierdził że tak właśnie jest, gdyż wszyscy o tym
przedsięwzięciu wiedzieli, bo m.in. na Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego ten temat był poruszany i przedstawiano jak
to ma przebiegać, czemu to ma służyć. Podmioty, które wyraziły wolę współpracy
i zawarcia stosownego porozumienia są wymienione w omawianym projekcie
uchwały. Starosta zwrócił uwagę, że gminy, które leżą przy granicy z Czechami
są tym tematem żywotnie zainteresowane, bo mają tam kontakty, mają
problemy takie same po obu stronach granicy, które chciały by rozwiązywać
wspólnie z sąsiadami, a nie samodzielnie.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia memorandum o współpracy
pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko – Śląskiego w Republice Czeskiej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia woli zawarcia memorandum o współpracy pomiędzy
organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko – Śląskiego w Republice
Czeskiej została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
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d)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący
załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu
Powiatu
zostały
zaakceptowane
autopoprawki
do
projektów
uchwał
stwierdzających przekształcenie szkół, mając na uwadze wcześniejsze uchwały
tego typu podejmowane przez inne samorządy, a także ocenę tego przez nadzór
prawny. W związku z tym poprosił radnych o przyjęcie autopoprawek do
projektów uchwał stwierdzających przekształcenia szkół, które do poszczególnych
projektów zgłosi Naczelnik Wydziału Oświaty i wyjaśni w jakim zakresie i czego
dotyczą.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska powiedziała,
że w związku z tym, iż Kuratorium Oświaty w ostatnich dniach przedstawiło wzór
projektu uchwały, zwraca się o wprowadzenie autopoprawek w następujących
zakresach:
 numer porządkowy szkoły w czteroletnich liceach ogólnokształcących
mających siedzibę na terenie Wodzisławia Śląskiego winien znajdować się po
typie (nazwie) szkoły, a nie jak dotychczas przed typem szkoły (nazwą),
 określić należy siedzibę szkoły wraz z dokładnym adresem.
Dodała, że w związku z tym będzie się zwracała o wniesienie ww. autopoprawek
do poszczególnych projektów uchwał. Do projektu uchwały obecnie
rozpatrywanego poprosiła o wniesienie następujących autopoprawek:
 w tytule ulega zmianie nazwa szkoły poprzez wprowadzenie numeru po
nazwie szkoły i tytuł winien brzmieć: w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące nr I im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim,
 w § 1 i w § 2 ulega zmianie nazwa szkoły poprzez wprowadzenie numeru po
nazwie szkoły oraz ponadto w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres
szkoły z siedzibą przy ulicy Szkolnej 1, 44-300 Wodzisław Śląski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr I im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 23
radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
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Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum
Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr I im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
e)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim
w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim,
stanowiący załącznik nr 20 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następujących autopoprawek:
 w tytule ulega zmianie nazwa szkoły poprzez wprowadzenie numeru po
nazwie szkoły i tytuł winien brzmieć: stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu
Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu
Śląskim.
 w § 1 i w § 2 ulega zmianie nazwa szkoły poprzez wprowadzenie numeru po
nazwie szkoły oraz ponadto w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres
szkoły z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39, 44-300
Wodzisław Śląski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim została podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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f)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im.
rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następujących autopoprawek:
 w tytule ulega zmianie nazwa szkoły poprzez wprowadzenie numeru po
nazwie szkoły i tytuł winien brzmieć: stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda
Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim,
 w § 1 i w § 2 ulega zmianie nazwa szkoły poprzez wprowadzenie numeru po
nazwie szkoły oraz ponadto w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres
szkoły z siedzibą przy ulicy Pszowskiej 92, 44-300 Wodzisław Śląski
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. rtm.
Witolda
Pileckiego
w Wodzisławiu
Śląskim
w czteroletnie
Liceum
Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum
Ogólnokształcącego
z Oddziałami
Sportowymi
im.
rtm.
Witolda
Pileckiego
w Wodzisławiu
Śląskim
w czteroletnie
Liceum
Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda
Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
g)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Noblistów
Polskich
w Rydułtowach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach, stanowiący załącznik nr 26 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury
i Sportu.
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Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Skalnej 1, 44-280 Rydułtowy.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. W głosowaniu
udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 27 do protokołu.
Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
przekształcenia
dotychczasowego
trzyletniego
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Noblistów
Polskich
w
Rydułtowach
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr
28 do protokołu.
h)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wodzisławiu
Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 29 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Uchwała Nr XI/126/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim została
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
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i)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim, stanowiący załącznik nr 32 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
4czteroletniego Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Uchwała Nr XI/127/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 34 do
protokołu.
j)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wodzisławiu Śląskim w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 35 do
protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Szkolnej 1, 44-300 Wodzisławiu Śląskim.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu
Śląskim w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem
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głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Uchwała Nr XI/128/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim
w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 37 do protokołu.
k)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim w pięcioletnie Technikum Nr 3 im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 38 do
protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Pszowskiej 92, 44- 300 Wodzisław Śląski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wodzisławiu
Śląskim w pięcioletnie Technikum Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem
głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Uchwała Nr XI/129/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wodzisławiu
Śląskim w pięcioletnie Technikum Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 40 do protokołu.
l)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Rydułtowach w pięcioletnie Technikum
w Rydułtowach, stanowiący załącznik nr 41 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
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Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Obywatelskiej 30, 44-280 Rydułtowy.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego
Technikum
w
Rydułtowach
w
pięcioletnie
Technikum
w Rydułtowach. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało
23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Uchwała Nr XI/130/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum w Rydułtowach w pięcioletnie Technikum w Rydułtowach
została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
m)


Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Pszowie, w pięcioletnie Technikum w Pszowie,
stanowiący załącznik nr 44 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Romualda Traugutta 32, 44-370 Pszów.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Pszowie, w pięcioletnie Technikum w Pszowie.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Uchwała Nr XI/131/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum w Pszowie, w pięcioletnie Technikum w Pszowie została
podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
n)


Projekt uchwały w stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia
Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik nr 47 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
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Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w § 1 po nazwie szkoły wprowadza się adres szkoły z siedzibą przy ulicy
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia
Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem
głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik
imiennego głosowania stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
w Wodzisławiu
Śląskim
w
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi
załącznik nr 49 do protokołu.
o)


Projekt uchwały w sprawie określenia samorządowych jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, stanowiący załącznik nr 50
do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner – Solowska zwróciła się
o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej autopoprawki:
 w załączniku do uchwały zmianie ulega ust. 1, który winien brzmieć
Liceum Ogólnokształcące nr I im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzenia. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało
22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego
głosowania stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian
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w tym planie oraz ich zatwierdzenia została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta
stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
p)


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik
nr 53 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję
Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło
22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 54 do
protokołu.
Uchwała Nr XI/134/2019 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 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta
stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
r)


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 –
2034, stanowiący załącznik nr 56 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję
Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr
III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 57 do protokołu.
Uchwała Nr XI/135/2019 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
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Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034 została podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 58 do protokołu.
s)


Projekt uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez
Komisję Rewizyjną, stanowiący załącznik nr 59 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz Zarząd
Powiatu.
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra powiedziała, że projekt uchwały
był przedmiotem analizy w Biurze Prawnym i w jej ocenie brak było by podstaw
prawnych do powzięcia takiej uchwały, ponieważ Rada Powiatu nie mogłaby
kontrolować działania Komisji Konkursowej powołanej celem przeprowadzania
konkursu na stanowisko kierownika w podmiocie leczniczym, nie będącym
przedsiębiorcą, albowiem Komisja Konkursowa nie jest organem wymienionym
w art. 16 Ustawy o samorządzie powiatowym, jako organ podlegający kontroli
Rady Powiatu. Art. 16 ust. 1 tej Ustawy stanowi, że kontroli rady powiatu
podlega zarząd i powiatowe jednostki organizacyjne. Wykładnia tego przepisu
jest taka, że należy go rozumieć ściśle, tzn. wszelkie inne podmioty niż te
wskazane przez ustawodawcę, nie podlegają kontroli rady powiatu poprzez
komisję rewizyjną, która jest w tym celu przez radę ustanowiona. Co prawda ust.
4 tego przepisu stanowi, że komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez radę powiatu w zakresie kontroli. Tym niemniej w orzecznictwie przyjmuje
się również, że te zadania zlecone komisji rewizyjnej w zakresie kontroli muszą
się mieścić w granicach właściwości rady i jej ram nie mogą przekroczyć.
Podkreśliła, że jest to tylko opinia i ostateczna decyzja należy do Radnych.
Radny p. Ryszard Zalewski zgodził się z powyższymi uwagami, wobec czego
zwrócił się o wniesienie do rozpatrywanego projektu uchwały następującej
autopoprawki: wykreśla się fragment §1 w drugiej linijce o brzmieniu „działania
komisji konkursowej powołanej Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr IX/94/2019 w celu przeprowadzenia konkursu” i w zamian wprowadza się
zapis „postępowania konkursowego ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego Nr 227/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku”. Komisja Rewizyjna
może dokonywać kontroli postępowania konkursowego czy przetargowego.
Według jego ustaleń komisje rewizyjne w innych gminach oraz powiatach takie
właśnie kontrole przeprowadzały, a samo postępowanie konkursowe było
ogłoszone uchwałą zarządu powiatu. Powyższy organ jest tą jednostką powiatu,
którą komisja rewizyjna może kontrolować.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak zapytał, czy autopoprawka
polega na „przeprowadzaniu kontroli postępowania konkursowego”.
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Radny p. Ryszard Zalewski potwierdził słowa Przewodniczącego Rady mówiąc,
że kontrola będzie dotyczyła nie działań komisji konkursowej tylko samego
postępowania. Powtórzył, że zdarzało się, iż w innych samorządach takie
postępowania były przedmiotem kontroli.
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra powiedziała, że przedmiotem
kontroli zawsze musi być działalność zarządu, nie samo postępowanie.
Podejrzewa, że w sytuacjach o których mówi Radny p. Ryszard Zalewski musiała
być inaczej sformułowana sama uchwała. Jeżeli mowa o postępowaniach
przetargowych, czyli o postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego to tak
naprawdę są to postępowania, które są właśnie prowadzone przez konkretną
jednostkę organizacyjną powiatu albo są prowadzone przez powiat, gdzie
zamawiającym jest zarząd. Formułując w ten sposób przedmiot kontroli tak
naprawdę kontroluje się działalność zarządu, a mówiąc o postępowaniu
konkursowym, zarząd tego postępowania nie prowadził. Przedmiotem uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego było wyłącznie ogłoszenie o konkursie, czyli
tylko treść ogłoszenia – całe postępowanie konkursowe prowadziła Komisja
Konkursowa.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że chodzi o podjętą uchwałę i związane
z tym konsekwencje.
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra zasugerowała, aby przemyśleć
sprawę i inaczej sformułować treść uchwały. W jej ocenie radni mogą
kontrolować działalność zarządu, ale nie samo postępowanie. W rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, §8
wyraźnie wskazuje przesłanki nieważności postępowania konkursowego
i wskazuje tryb w jakim ta nieważność jest stwierdzana. Jest to tryb wnioskowy
uchwałą zarządu, która podlega kontroli sądowo – administracyjnej. Trudno
mówić o tym, że to postępowanie jest przedmiotem kontroli rady, ponieważ
ustawodawca wskazał wyraźnie w jakim trybie podlega ono kontroli. Mowa
o działalności kontrolnej rady, która musi się mieścić w jej kompetencjach.
Ponownie zasugerowała, aby rozważyć sytuację i sformułować projekt uchwały
w taki sposób, żeby jednak przedmiotem kontroli była działalność zarządu, a nie
postępowanie konkursowe jako procedura – ponieważ procedura w woli
ustawodawcy jest poddana kontroli, a jej tryb wynika z §8 powyższego
Rozporządzenia oraz z Ustawy o samorządzie powiatowym, która formułuje
ogólne zasady kontroli sądowo – administracyjnej uchwał organu powiatu.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że spotkał się w Internecie z takim
sformułowaniem, natomiast w tej chwili faktycznie jest za mało czasu.
Najlepszym rozwiązaniem będzie wycofanie projektu uchwały z porządku obrad
i ponowne
przeanalizowanie
tematu.
Jeżeli
sformułowanie
„kontrola
postępowania konkursowego” nie będzie się mieściło w zakresie kontroli komisji
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rewizyjnej to ewentualnie wnioskodawcy pomyślą nad innym. Zwrócił się
z prośbą do Przewodniczącego Rady o wycofanie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak zaproponował złożenie
wniosku formalnego o odrzucenie projektu uchwały w całości.
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra zasugerowała, że wnioskodawcy
zadeklarowali chęć wniesienia poprawek i sprecyzowania zapisów, wobec czego
wniosek powinien dotyczyć zwrócenia projektu uchwały do wnioskodawcy.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że celem wnioskodawców nie jest
utrudnienie procedowania, więc jeżeli to jest najprostszy sposób to taki też
wniosek zostanie złożony. Podkreślił jednak, że nie jest to równoznaczne
z odrzuceniem projektu, tylko jego uzupełnieniem i dokonaniem poprawek.
Członek Zarządu p. Jan Zemło zwrócił się słowami: „Szanowni Państwo ja
mam takie wrażenie że coś tu jest na rzeczy. Ktoś chce się do czegoś dobić, nie
chce czegoś dopowiedzieć i tak krążymy jak kot koło spyrki.” Powiedział, że
czytając uzasadnienie stwierdził, że nie tak powinno ono wyglądać, ponieważ
zgodnie z opinią prawną brakuje w nim wskazania potrzeby podjęcia uchwały.
Zgodził się, że ktoś może czuć potrzebę skontrolowania Komisji pod względem
popełniła błędu. Stwierdził, że: „według mojego odczucia nie ma nic na rzeczy,
a my tu mielimy i czekamy aż się ta woda zmąci”.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak powiedział, że w tej chwili
dyskutuje się nad tym, aby w uchwale dokonać poprawek i uzupełnień. Zapytał,
czy jest to konieczne oraz poprosił o sprecyzowanie, który z wniosków ma
poddać pod głosowanie czy odrzucenie projektu uchwały w całości czy odesłanie
go do wnioskodawcy. Zaproponował skorzystanie z §15 ust. 5 pkt 6 Statutu
Powiatu Wodzisławskiego.
Radny p. Ryszard Zalewski zaproponował złożenie takiego wniosku.
Radny
projekt
działać
Równie

p. Piotr Sobala powiedział, że jego zdaniem powinno się odrzucić
uchwały w całości. Podjęta uchwała ma swoje konsekwencje i będzie
w dwie strony. Zapytał, czy uchwała ma służyć kontroli Dyrektora.
dobrze można podjąć uchwałę o kontroli poprzedników.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak na podstawie §15 ust. 5
pkt 7 Statutu Powiatu Wodzisławskiego złożył wniosek formalny o zwrócenie
projektu uchwały wnioskodawcy celem dokonania uzupełnienia. Następnie
przystąpił do głosowania ww. sprawie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach
wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 60 do
protokołu.
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Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zlecenia
przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną został zwrócony do
wnioskodawcy.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie.
Ad. 9
Radny p. Mirosław Andreczko złożył wniosek Klubu Radnych PiS o ujęcie
w trybie pilnym w planie pracy Komisji Rewizyjnej kontroli dotyczącej
sprawdzenia zgodności z przepisami działań podjętych przez Wicestarostę
p. Tadeusza Skatułę polegających na przekazaniu w imieniu Zarządu Powiatu
informacji bez posiadania stosownych uprawnień. W dniach 7 oraz 9 sierpnia
2019 roku Wicestarosta skierował pisma do Dyrektora PPZOZ wyrażających
akceptację Zarządu Powiatu jednocześnie nie posiadając stosownego
uprawnienia. We wniosku znajdują się zacytowane fragmenty skierowanych
pism. W związku z działaniami Wicestarosty istnieje wątpliwość, czy kierując
pisma do PPZOZ posiadał stosowne uprawnienia do wyrażania woli w imieniu
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego. Komisja rewizyjna w zakresie swoich
kompetencji może kontrolować działania członków zarządu w tym wicestarosty.
Wobec powyższego Klub Radnych PiS uważa wniosek za zasadny. Powyższy
wniosek stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
Radca prawny p. Aleksandra Miera – Spyra powiedziała, że wniosek w swojej
istocie sprowadza się do potrzeby powzięcia uchwały, gdyż chodzi o zlecenie
zadania Komisji Rewizyjnej, czego Rada dokonuje stosowną uchwałą. W jej
ocenie należy to zakwalifikować jako inicjatywę uchwałodawczą w rozumieniu
przepisu §20 Statutu Powiatu Wodzisławskiego, aby nadać jej bieg winna zostać
wyczerpana cała procedura przewidziana tymże przepisem. Inaczej wniosek nie
może odnieść skutku, gdyż powierzanie zadań kontrolnych Komisji Rewizyjnej
odbywa się w drodze uchwały Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak powiedział, że Klub
Radnych chcąc aby przeprowadzono kontrolę musi przygotować stosowny projekt
uchwały.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że składa się wniosek, jeżeli będzie
konieczność przygotowania uchwały to taka też zostanie przygotowana,
natomiast w tej chwili kieruje się to do rozpatrzenia do Przewodniczącego.
Przewodniczący wtedy podejmie decyzję czy podlega to rozpatrzeniu czy też nie.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak zapoznał radnych z:
 pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. zaplanowania środków
w budżecie na wzrost płac,
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harmonogramem posiedzeń Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w miesiącu październiku 2019 roku.
Powyższe pisma dostępne są do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu.
Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż
otrzymał wniosek podpisany przez 6 Radnych z Klubu Radnych PiS. Dodał, że nie
rozumie jego istoty. Zapytał, czy ma traktować pismo jako informację i może ją
upowszechnić. Zaproponował, aby ktoś z Klubu Radnych złożył oświadczenie.
Ponadto nie wie, czy Klub Radnych podjął stosowną uchwałę.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że powyższe pismo stanowi
informację, a nie wniosek. Przewodniczący widocznie otrzymał nieodpowiednie
pismo – wkrótce zostanie dokonana korekta. Poinformowała, że z Klubu Radnych
PiS zostały wykluczone Radna p. Jolanta Górecka oraz Radna p. Renata Glenc.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak powiedział, że prawdę
mówiąc jest to sprawa wewnętrzna Klubu.
Ad.11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Adam Krzyżak zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Protokołowały:
/-/
Małgorzata Jezusek – Chodura
Dorota Haleš
Weronika Ciszek
Lidia Berg
Przewodniczący Rady
Powiatu Wodzisławskiego
/-/ Adam Krzyżak
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