Wodzisław Śl., dn. 5 lutego 2020 r.
WRZ.0022.5.2020
Protokół Nr 73/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 5 lutego 2020 roku

Ad. 1
Starosta p. Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:
Leszek Bizoń
- Starosta
Tadeusz Skatuła
- Wicestarosta
Krystyna Kuczera
- Członek Zarządu
Kornelia Newy
- Członek Zarządu
Jan Zemło
- Członek Zarządu
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Mariusz Rakowski
- Skarbnik Powiatu
Michał Lorek
- Sekretarz Powiatu
Adam Duży
- Radca prawny
Dezyderiusz Szwagrzak
- Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śl.
Tomasz Wójcik
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą w Syryni
Józef Sosnecki
- Radny Powiatu Wodzisławskiego
Alojzy Szymiczek
- Radny Powiatu Wodzisławskiego

Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie rozliczenia dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej za 2019 rok udzielonej
z budżetu Powiatu Wodzisławskiego Zakładowi Aktywności Zawodowej Zakładowi Usług
Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
4. Zaakceptowanie planu rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2020-2027 w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania komisji
skrutacyjnej do otwarcia urny oraz sprawdzenia ilości głosów w głosowaniu na kandydatów
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Patrz
w przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
1

Działania 11.1 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
7. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody Zarządu Powiatu Wodzisławskiego na realizację zajęć
pozalekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
z zakresu muzyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo począwszy od marca 2020 roku
do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz
zabezpieczenie środków na prowadzenie ww. zajęć.
8. Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski
w roku 2019”.
9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków,
b) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegających
na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy celowej.
10. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 3/2020,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2020.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 stycznia 2020 r.
13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3
Dyrektor ZAZ p. Dezyderiusz Szwagrzak przedstawił rozliczenie dotacji przedmiotowej oraz
dotacji celowej za 2019 rok udzielonej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego Zakładowi
Aktywności Zawodowej Zakładowi Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śl. (załącznik
nr 2 do protokołu). Przekazał, że dotacja przedmiotowa w 2019 r. wyniosła 145 000 zł, a dotacja
celowa wyniosła 18 225 zł. Dotacja celowa przeznaczona została na dofinansowanie wymiany
sprzętu w pralni oraz zakupu nowego samochodu dostawczego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenie dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej
za 2019 rok udzielonej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego Zakładowi Aktywności Zawodowej
Zakładowi Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Ad. 4
Dyrektor PZD p. Tomasz Wójcik przedstawił plan rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 20202025 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 3 do protokołu). Przekazał, że
aktualnie obowiązuje tylko jeden program, z którego można pozyskać środki na przebudowę dróg
powiatowych i gminnych - jest to Fundusz Dróg Samorządowych. Fundusz ten będzie działał do
2029 r. i obejmie praktycznie wszystkie drogi, które podlegają kompleksowej przebudowie
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i spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia. W ramach tego Funduszu są już realizowane
dwa zadania na drogach Powiatu Wodzisławskiego, a dwa kolejne zadania zostały zgłoszone do
akceptacji i oczekują na podpis Premiera RP. Dyrektor zwrócił uwagę, że zadania, które zostały
uwzględnione w omawianym planie, to są zadania, co do których gminy naszego powiatu wyraziły
chęć współfinansowania. Niestety nie są to wszystkie gminy z terenu Powiatu Wodzisławskiego,
gdyż chęć współfinansowania zadań zadeklarowały miasta: Rydułtowy, Radlin i Pszów, oraz
gminy: Gorzyce, Godów, Lubomia, natomiast chęci współpracy w tym zakresie nie wyraziły:
Marklowice, Mszana oraz Wodzisław Śl. Mimo tego, jako ostatnie zadanie w planie ujęto
przebudowę ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl., dlatego że dokumentacja na to zadanie jest już
na ukończeniu. Dyrektor PZD dodał, że plan rozwoju sieci dróg powiatowych jest zestawieniem
zadań jakie zamierza się zrealizować przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych
i w razie potrzeb będzie możliwe jego modyfikowanie.
Starosta p. Leszek Bizoń potwierdził, że są to obecne zamierzenia, jednak w ciągu każdego roku
realia mogą się zmienić. Zadania ujęte w tym planie były uzgadniane z gminami Powiatu
Wodzisławskiego, żeby z wyprzedzeniem było wiadomo jakie zadania planowane są do realizacji
w danym roku, do których trzeba się przygotować pod względem dokumentacji, a także
zabezpieczenia środków finansowych.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski zwrócił uwagę, że dokumentacje projektowe są bardzo kosztowne,
więc należy unikać sytuacji, że będą przygotowane dokumentacje na zadania, które później nie
będą realizowane.
Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, że z kolei bez dokumentacji nie można składać wniosków
aplikacyjnych o dofinansowanie zadań, dlatego też uzyskano deklaracje ze strony gmin w sprawie
współfinansowania tych zadań. W związku z tym, po kolei te dokumentacje które są gotowe lub są
na ukończeniu będą wprowadzane, natomiast na poszczególne lata z odpowiednim wyprzedzeniem
trzeba te dokumentacje zacząć przygotowywać.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy wyraziła opinię, że ją ta lista zadań satysfakcjonuje,
bo w zasadzie każde miasto Powiatu ma zaplanowane po dwa zadania, natomiast nie ma takiego
rozeznania w gminach, ale wydaje jej się, że żadna gmina nie jest faworyzowana i jest to
zaplanowane sprawiedliwie.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła stwierdził, że jeżeli ustalone są zasady współfinansowania zadań
drogowych w 50% wkładu własnego dotyczącego wnioskodawcy i jeśli samorządy zdecydowały
się na tego typu inwestycje, co zostało wspólnie uzgodnione, to ta lista jest na pewno sprawiedliwa.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że chciałby zmienić pewne zasady, które dotychczas
obowiązywały w zakresie współrealizacji zadań drogowych z gminami, gdzie porozumienie było
podpisywane dopiero po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania. Obecnie, na podstawie tego
planu, wiedząc jakie zadanie jest planowane na dany rok, porozumienia z gminami będą
podpisywane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wprowadzenie tej zmiany wynika
z dotychczasowych doświadczeń i tegorocznych problemów związanych ze współfinansowaniem
zadania dotyczącego przebudowy ul. Mszańskiej.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła uwagę, że w planie tym nie jest uwzględniona
droga w Połomi, tzw. Grodzisko, której stan jest bardzo zły.
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Dyrektor PZD p. Tomasz Wójcik powiedział, że wchodzenie w tym rejonie z robotami jeszcze
dodatkowo w tym, czy w przyszłym roku zablokuje całkowicie przejazd w kierunku Jastrzębia
Zdroju. Wobec tego, w najbliższym czasie na tej drodze będą wykonywane tylko doraźne remonty,
chociaż droga ta wymaga natychmiastowego działania i wymiany przynajmniej nawierzchni.
Starosta p. Leszek Bizoń uzupełnił, że dodatkowo nie ma nikogo chętnego do współfinansowania
tego zadania. W roku 2018 Gmina Marklowice włączyła się i został wyremontowany odcinek
800 m tej drogi, praktycznie przez cały fragment biegnący przez teren Marklowic. Natomiast, ani
Gmina Mszana, ani Miasto Wodzisław Śl. nie wyraziły zainteresowania, aby wspólnie z Powiatem
wyremontować tą drogę. Dlatego też w pierwszej kolejności będą realizowane te zadania,
które będą współfinansowane ze środków gmin i środków zewnętrznych.
Członek Zarządu p. Jan Zemło zapytał jaki jest aktualny termin ważności danej dokumentacji
projektowej, bo koszty się zmieniają i czasami parametry dokumentacyjne w związku z przepisami
się zmieniają. Kiedyś ważność dokumentacji projektowej wynosiła 4 lata, ale być może coś w tym
zakresie się zmieniło, skoro dokumentacja dla zadania dotyczącego ul. Czarnieckiego ma być
w tym roku gotowa, a termin jego realizacji planowany jest na 2025 r. Zapytał także o termin
ważności dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego ul. Oraczy.
Dyrektor PZD p. Tomasz Wójcik odpowiedział, że ważność pozwolenia na budowę się nie
zmieniła i wynosi 3 lata, z tym że w okresie kończącej się ważności, można rozpocząć jakieś prace,
które przedłużają tą ważność o kolejne 3 lata, czyli można powiedzieć, że dokumentacja jest ważna
6 lat przy podjęciu pewnych czynności. W przedstawionym planie rozwoju sieci dróg powiatowych
wskazano kiedy trzeba zacząć projektowanie poszczególnych zadań, żeby zdążyć złożyć wniosek
do Funduszu Dróg Samorządowych.
Członek Zarządu p. Jan Zemło zapytał, czy za skrzyżowaniem tzw. „Pięciu dróg”, droga na
Krostoszowice ma parametry drogi powiatowej
Dyrektor PZD p. Tomasz Wójcik potwierdził, że jest to droga zaliczona do kategorii dróg
powiatowych. Dodał, że na remont tej drogi jest przygotowana dokumentacja, bo częściowo jej
remont został wykonany na odcinku przebiegającym przez Gminę Godów, do granicy z Miastem
Wodzisław Śl. W ramach bieżącego projektowania Drogi Głównej Południowej została
przygotowana dokumentacja projektowa tej drogi, która przecina ul. Czarnieckiego na terenie
Wodzisławia Śl. w połowie, więc teraz trzeba by było doprojektować tylko 300 m, jednak są
problemy ze sfinansowaniem tego zadania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował plan rozwoju sieci dróg powiatowych na lata
2020-2025 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ad. 5
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do otwarcia urny oraz sprawdzenia ilości głosów
w głosowaniu na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, że w związku z zapisem
§ 2 ust. 15 załącznika do uchwały Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, konieczne jest powołanie przez Zarząd Powiatu
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komisji skrutacyjnej do wykonania czynności określonych w uchwale, w terminie 5 dni
od zakończenia głosowania. Termin głosowania upłynął 31.01.2020 r.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła uwagę, że każda komisja skrutacyjna ma określone
zadania, więc może nie jest konieczne wpisywanie do treści uchwały stwierdzenia „otwarcia urny
oraz sprawdzenia ilości głosów”.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że projekt uchwały w przedstawionym brzmieniu
został zaakceptowany przez mec. Aleksandrę Miera - Spyra.
Mec. p. Adam Duży uzupełnił, że zapis ten wynika z zasad określonych w uchwale Rady Powiatu.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy wyraziła zdziwienie, że głosowanie na kandydatów
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego nie może odbywać się w formie
elektronicznej i wymogiem jest osobiste oddanie głosu przez uprawionego przedstawiciela
organizacji pozarządowej w siedzibie Starostwa.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 447/2020 w ww. sprawie.

Ad. 6
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu konkursowego pod nazwą „Patrz w przyszłość” w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego - konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do protokołu). Poinformowała, że Zarząd Województwa
Śląskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, do którego zamierza się zgłosić projekt Powiatu Wodzisławskiego
„Patrz w przyszłość”. Projekt ten będzie w całości realizowany przez Wydział Oświaty.
Jego wartość to około 1 272 201,07 zł, w tym 85% dofinansowania z UE, 5% z budżetu państwa
oraz 10% (127 220,11 zł) niepieniężnego wkładu własnego Powiatu w postaci najmu sal, w których
realizowane będą zajęcia pozalekcyjne. Grupą docelową projektu będą szkoły ponadpodstawowe
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz uczniowie tych szkół, w tym:
‣ 264 uczniów - I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim;
‣ 152 uczniów - II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim;
‣ 112 uczniów - Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim;
‣ 144 uczniów - Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.
W okresie 24 miesięcy Powiat zorganizuje zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje
kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów niezbędne na rynku pracy (m.in. doradztwo
edukacyjno – zawodowe) w wymiarze 2 112 godzin. W ramach projektu zostaną zakupione
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia - m.in. piec ceramiczny, drukarka 3D, komputery, projektory,
aparaty, odczynniki chemiczne, zestawy probówek, książki do nauki przedmiotu, itp. Projekt ten
jest całkowicie bezkosztowy i nie wymaga prefinansowania ze strony Powiatu.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 448/2020 w ww. sprawie.

Ad. 7
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego na realizację zajęć pozalekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach z zakresu muzyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo począwszy
od marca 2020 roku do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
oraz zabezpieczenie środków na prowadzenie ww. zajęć (załącznik nr 6 do protokołu).
Powiedziała, że jak wiadomo, Liceum w Rydułtowach ma problemy z naborem uczniów, więc
podejmowane są działania, które w środowisku bardziej pokażą tą szkołę. Realizowane są różne
zadania - wyjścia do tej szkoły, warsztaty w szkołach podstawowych, odwiedziny przez
odpowiednich nauczycieli na zajęciach dla potencjalnych uczniów, czy też konferencje.
Zamierzeniem jest, aby pokazać osobom, które zastanawiają się nad wyborem tej szkoły, że szkoła
ta oferuje dużo różnorodnych zajęć. Do tej pory Liceum to było znane głównie z klas
mundurowych, zatem trzeba by pokazać, że Dyrektor planuje uruchomienie w ramach planu pracy
w przyszłym roku, zajęć z muzyki w pierwszej klasie, aby zachęcić klasy ósme szkół
podstawowych do rozważenia możliwości kształcenia się w zakresie muzyki. W tej szkole przez
wiele lat działa Zespół „Gimpel-Band”, który w tym roku będzie obchodził 20-lecie. W związku
z tym postanowiono zorganizować koncert dla uczniów klas ósmych z okolicznych gmin, żeby im
pokazać, że w tej szkole również jest zespół, w którym można rozwijać swoje zainteresowania.
Zajęcia pozalekcyjne, o które zwraca się Dyrektor Szkoły, posłużą do wsparcia merytorycznego
Zespołu, który przygotowuje koncert jubileuszowy, pomogą podnieść poziom artystyczny zespołu
i usystematyzować jego pracę. W tym celu Burmistrz Rydułtów odstąpi bezpłatnie pracownię
muzyczną w OPP. Planowany koszt realizacji tych zajęć pozalekcyjnych to kwota 720 zł,
przypadająca na okres od kwietnia do czerwca br. Pani Kornelia Newy zaproponowała, aby
przychylić się do tej prośby, żeby można było dobrze ten koncert jubileuszowy zorganizować,
co pozwoli Liceum Ogólnokształcącemu w Rydułtowach wybrzmieć w środowisku i być może
wpłynie na lepszy nabór.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na realizację zajęć pozalekcyjnych w Liceum
Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach z zakresu muzyki w wymiarze 1
godziny tygodniowo począwszy od marca 2020 roku do końca zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz zabezpieczenie środków na prowadzenie ww.
zajęć.

Ad. 8
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła „Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2019” (załącznik nr 7 do protokołu).
Przypomniała, że na jednym z poprzednich posiedzeń była przedstawiona analiza średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a dodatkowo
zgodnie z Kartą Nauczyciela do dnia 10 lutego zachodzi obowiązek sporządzenia sprawozdania
w tym zakresie, a także przedłożenia go Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu
Wodzisławskiego, dyrektorom szkół i placówek oświatowych, a także związkom zawodowym.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Wodzisławski w roku 2019” i postanowił przekazać je Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, Radzie Powiatu Wodzisławskiego, związkom zawodowym zrzeszającym
nauczycieli oraz wszystkim dyrektorom szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 9
a)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (załącznik nr 9 do protokołu). Skarbnik
poinformował, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
należy dokonać w rozdziale:
1) 70005 w związku ze zwrotem kosztów komorniczych płatnych z dotacji celowej 2019r.
Otrzymane środki finansowe należy zwrócić na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego
(kwota 69 zł),
2) 80142 w związku z podpisaniem umowy z Gminą Lubomia w przedmiocie udzielenia
pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim (kwota 5 728 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 449/2020 w ww. sprawie.
b)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2020 rok polegających na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy celowej (załącznik nr 10
do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że przeniesień z rezerwy celowej kwoty 9 600 zł dokonuje się
na rozdział 75421 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia
dla powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego, na bieżącą działalność, opłaty czynszowe
oraz usługę monitorowania obiektu.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy gdyby na terenie Powiatu Wodzisławskiego
pojawiła się epidemia koronawirusa można by było z tej rezerwy celowej uruchomić środki
i wspomóc szpital.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że jego zdaniem byłoby to możliwe, gdyż
środki z tej rezerwy celowej przeznaczone są na działania z zakresu zarządzania kryzysowego,
tylko tego typu zdarzenie musiało by być w jakiś sposób oficjalnie stwierdzone. Przekazał, że cała
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ujęta w budżecie Powiatu wynosi
niecałe 300 000 zł.
Starosta p. Leszek Bizoń potwierdził i dodał, że w zależności od rodzaju stwierdzonego zagrożenia
odpowiednie instytucje są uruchamiane i środki na ten cel są kierowane.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 450/2020 w ww. sprawie.
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Ad. 10
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 3/2020 (załącznik nr 11
do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2020 (załącznik nr 12
do protokołu).
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzeniu kontroli przez
Biuro Kontroli, nieprzewidzianych okresowym planem kontroli, w następujących niepublicznych
placówkach oświatowych:
1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich,
2) Technikum TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim,
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do prawidłowości rozliczenia dotacji
wykorzystanej w 2019 roku, udzielonej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego poniesionej
na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego (załącznik nr 13 do
protokołu).
Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli przez Biuro
Kontroli, nieprzewidzianych okresowym planem kontroli, w następujących niepublicznych
placówkach oświatowych:
1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich,
2) Technikum TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim,
w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji wykorzystanej w 2019 roku, udzielonej z budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

Ad. 11
Nie odnotowano.

Ad. 12
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 stycznia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 13
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2020 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

Wodzisław Śl., dn. 12 lutego 2020 r.

mgr Leszek Bizoń
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