Wodzisław Śl., dn. 25 marca 2020 r.
WRZ.0022.12.2020
Protokół Nr 81/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 25 marca 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
Nieobecni byli Członkowie Zarządu: p. Kornelia Newy oraz p. Jan Zemło.
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Katarzyna Froncek
- Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu
Katarzyna Zöllner–Solowska - Naczelnik Wydziału Oświaty
Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
w szkołach i placówkach działających w ramach Zespołu Placówek Szkolno –
Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
b) wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim,
c) uzgodnienia zawodu, w którym kształci Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w
Wodzisławiu Śląskim wchodzące w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
d) uzgodnienia zawodu, w którym kształci Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wodzisławiu Śląskim wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych
kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236
ustawy o finansach publicznych.
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Sprawy bieżące:
a) apel o wsparcie Szpitala Rejonowego w Raciborzu skierowany przez Związek Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu szkół Ponadpodstawowych
w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 02/K/2020,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 1/III/2020,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2020,
e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracji Obsługi
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 1/III/2020 oraz Nr 2/III/2020,
f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr
2/2020.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 78/20 z dnia 11 marca 2020 roku,
nr 79/20 z dnia 13 marca 2020 roku oraz 80/20 z dnia 16 marca 2020 roku.
9. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
6.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.
Ad. 3
a)
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner–Solowska przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktycznowychowawczo-opiekuńczych w szkołach i placówkach działających w ramach Zespołu Placówek
Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 2 do
protokołu).
Naczelnik przekazała, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca br. wydłużone zostało zawieszenie zajęć w placówkach szkolnych do 10 kwietnia br.,
z wyłączeniem szkół typu specjalnego. Wobec tego Naczelnik zawnioskowała o zawieszenie zajęć
w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim również
do 10 kwietnia br. w związku z zaistniałą sytuacją w kraju oraz przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, które stanowią, że w wyjątkowych przypadkach zgodnie z podstawą prawną można
zawiesić zajęcia.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 502/2020 w ww. sprawie.
b)
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner–Solowska przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć dydaktycznowychowawczo-opiekuńczych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim
(załącznik nr 3 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że analogicznie, jak w przypadku poprzednio
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omawianego projektu uchwały, proponuje się zawieszenie zajęć w Poradni tak, jak ma to miejsce
w innych szkołach i placówkach oświatowych, czyli do 10 kwietnia br.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 503/2020 w ww. sprawie.
c)
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner–Solowska przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia zawodu, w którym kształci Technikum
nr
1
im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim wchodzące w skład Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 4 do protokołu).
Naczelnik poinformowała, że nowym kierunkiem proponowanym do wprowadzenia w Technikum
funkcjonującym w ramach PCKZiU jest technik spawalnictwa. Udało się przed sytuacją zaistniałą
w kraju dokonać uzgodnienia w tym zakresie z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w Katowicach,
a także z Instytutem Spawalnictwa i instytucje te będą wspierać kształcenie na kierunku technik
spawalnictwa. Dodała, że w ofercie edukacyjnej jest już ten kierunek wpisany, jednak przepisy,
które weszły w życie pod koniec stycznia br. pozwoliły na to, żeby kierunek ten wdrożyć oficjalnie.
Starosta p. Leszek Bizoń zapytał, czy było analizowane zainteresowanie tym kierunkiem.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner–Solowska odpowiedziała, że było to
analizowane i zainteresowanie ze strony pracodawców jest bardzo duże, natomiast ze strony
uczniów, na ile udało się z nimi spotkać, to była dla nich ciekawa propozycja, jednak nie byli oni
wówczas na etapie podejmowania decyzji. Zapotrzebowanie rynku pracy na spawalnika jest bardzo
duże, więc jest nadzieja, że uda się oddział na tym kierunku zebrać.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 504/2020 w ww. sprawie.
d)
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner–Solowska przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia zawodu, w którym kształci Technikum
nr
2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 5 do protokołu). Naczelnik przekazała, że
w ZSE proponuje się uruchomić nowy kierunek – technik rachunkowości. Kierunek ten wiele lat
funkcjonował w tej szkole, tylko klasyfikacja nazewnictwa zawodów się zmieniała w poprzednich
latach, więc zawód ten był trochę inaczej nazywany. Kiedy z dniem 1 stycznia br. podpisano
rozporządzenie mówiące o klasyfikacji zawodów i pojawiło się nowe nazewnictwo, zaszła potrzeba
przeprowadzenia całej procedury uruchamiania nowego kierunku. Wobec tego przeanalizowano
potrzeby na rynku pracy i dokonano stosownego uzgodnienia z Wojewódzką Radą Rynku Pracy
w Katowicach.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 505/2020 w ww. sprawie.
./.
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Starosta p. Leszek Bizoń poprosił o przedstawienie informacji jak aktualnie przedstawia się
sytuacja w szkołach powiatowych.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner–Solowska powiedziała, że na początek
chciałaby przekazać informację, iż nie odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Rydułtowach, gdyż nie wpłynęła żadna oferta, a poza tym konkurs i tak by
się nie udał, ze względu na sytuację w kraju, gdyż organ nadzoru pedagogicznego nie
uczestniczyłby w tym konkursie, więc nie byłoby quorum. Rozwiązań jest kilka w tej sytuacji –
kolejne ogłoszenie konkursu lub próba znalezienia wśród nauczycieli osoby, której będzie można
powierzyć
to stanowisko na jakiś czas. Propozycja Naczelnik jest taka, żeby poczekać do pierwszego
posiedzenia Rady Pedagogicznej i wtedy porozmawiać z Radą, czy nie wyłoni się ktoś kto podjął
by się pracy na tym stanowisku. Jeżeli to się nie powiedzie, to będzie można wówczas ponownie
ogłosić konkurs, bo do końca sierpnia będzie na to czas. Jeżeli chodzi o pozostałe sprawy to nie jest
łatwo, gdyż te rozporządzenia, które powstają i na szybko są modyfikowane powodują, że w
placówkach panuje chaos i wszystko zostało scedowane na organ prowadzący i dyrektorów szkół.
Naczelnik przekazała, że praktycznie 24h na dobę próbowano uruchomić platformy edukacyjne w
szkołach powiatowych, aby od dzisiaj ruszyła edukacja zdalna. W większości szkół udało się na
dzisiejszy dzień mieć te platformy gotowe. Najlepsza sytuacja jest w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dlatego że tam zdalne nauczanie był prowadzone od
dawna, więc poprawiono tylko internetowy system moodle i tam nauczyciele będą w większości
pracować
za pośrednictwem tego systemu. W innych placówkach sytuacja nie była aż tak dobra, bo nie było
dotychczas takiej potrzeby, jak również nie ma odpowiedniego sprzętu. Prowadzone są rozmowy
z firmą Google, Vulcan i innymi firmami, przy czym większość placówek w kraju pracuje
na oprogramowaniu firmy Vulcan, które od piątku z powodu przeciążenia nie funkcjonuje. Drugim
problemem jaki jest w placówkach oświatowych, to problem z wynagradzaniem nauczycieli i
kwestia podjęcia decyzji w jaki sposób te wypłaty będą naliczane. W naszych placówkach
wynagrodzenie naliczane jest z dołu i z góry, bo wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest z góry, a
za godziny nadliczbowe z dołu. Rozporządzenie początkowo stanowiło, że od 12 marca br.
nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach, natomiast nowe
rozporządzenie z 20 marca br. wskazuje, że nauczyciele od dnia dzisiejszego powinni otrzymać
wynagrodzenie także za godziny nadliczbowe, jednak zapis ten jest o tyle kontrowersyjny, że
decyzję
ma
podjąć
dyrektor
szkoły
w momencie kiedy nauczyciel udokumentuje realizację pracy ponadwymiarowej. Na czym ma
polegać to udokumentowanie to obecnie jest problem organu prowadzącego, bo dyrektorzy szkół
mają na to różne pomysły, np. żeby nauczyciele przychodzili do szkoły i w klasach łączyli się
z uczniami poprzez systemy informatyczne, co będzie odnotowane, inni proponują składanie
raportów, a jeszcze inni, którzy mają dobrą sytuację na platformach, mogą pracę nauczycieli
potwierdzać na podstawie ich logowań w systemie, gdzie widać jaki czas konkretny nauczyciel pod
danym IP poświęcał na pracę. Tworzone są różne tabele, zestawienia, aby w przyszłości, gdyby
doszło do kontroli wydatków budżetowych, było udokumentowane zrealizowane świadczenie
pracy, za co zostało wypłacone wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli chodzi
o Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, to jest najtrudniejszy obszar,
ponieważ mimo zawieszenia zajęć na podstawie uchwały Zarządu, należy respektować przepisy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i prowadzić zajęcia zdalnie. Niestety ta placówka nie
pracuje
w systemie online i nie ma nawet dziennika elektronicznego. Kontakt z rodzicami, którzy nie
zawsze mają internet , czy z uczniami, którzy nie zawsze umieją obsługiwać te platformy
powodują, że trzeba poszukiwać innych rozwiązań. W rozporządzeniu jest wyraźnie zapisane, że
dyrektor szkoły ma uzgodnić z organem prowadzącym formę współpracy z uczniami zgodnie z tym
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rozporządzeniem. Próbowano znaleźć tą formę współpracy, rozeznano ilu uczniów ma dostęp do
internetu, a ilu jest uczniów, którzy w ogóle nie mogą skorzystać ze zdalnej formy nauczania.
Uzgodniono,
że współpraca z uczniami będzie prowadzona częściowo za pośrednictwem Facebook’a, częściowo
na platformie edukacyjnej, którą stworzono, poprzez pocztę email, ale też będzie dojazd osobisty
z wydrukowanym materiałem do uczniów, którzy nie będą mogli go pobrać elektronicznie.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał jak wygląda nauczanie zdalne, bo jest mowa o problemach
technicznych, a z kolei w radio podawano informacje, że wprowadzane są odpowiednie programy,
że nauczanie będzie bezpośrednie, a ma obawy, że jednak w ten sposób to nie wygląda, zwłaszcza
w wiejskich szkołach podstawowych.
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner–Solowska odpowiedziała, że funkcjonuje
elektroniczny dziennik, przez który na zasadzie poczty mailowej można zadawać zadania i czekać
na odpowiedź ucznia, czy on zrealizował materiał, czy nie. W ten sposób prowadzono zajęcia
w ubiegłym tygodniu, jednak to nie była realizacja podstawy programowej, tylko powtórzenia
materiału i uczniowie, którzy przebywali w domu nie mogli być oceniani. Natomiast od dnia
dzisiejszego ta zasada jest trochę inna, bo obowiązuje współpraca z uczniem i realizacja podstawy
programowej, czyli nauczyciel jest zobowiązany do realizacji kolejnych tematów. Wobec tego
nauczyciel musi przedstawić temat, zrealizować przykładowe zadanie i otrzymać odpowiedź
od ucznia. Większość uczniów jest mobilna, pozakładali grupy na Facebook’u, konta w aplikacji
WhatsApp, w taki sposób, że są online i np. grupa ośmioosobowa kontaktuje się z nauczycielem
za pośrednictwem Skyp’a. Dodała, że poza ZPSWR uczniowie szkół powiatowych w 99,9% mają
możliwości korzystania z tej formy nauczania. Nauczyciele robią wszystko, aby online zrealizować
jak najwięcej materiału. Z kolei dyrektorzy szkół oczekują, że organ prowadzący przedstawi
stanowisko w tych kwestiach i takie stanowisko początkowo dotyczące sposobu funkcjonowania
szkół zostało wystosowane, a w dniu dzisiejszym przekazane zostanie kolejne. Naczelnik dodała,
że innym problemem jest to, iż w wielu przypadkach konieczne jest wprowadzanie zmian do
podstawy programowej. Dyrektor szkoły może zmienić podstawę programową na wniosek rady
pedagogicznej, czy nauczyciela. W szkołach technicznych, gdzie były przewidziane na miesiąc
kwiecień zajęcia praktyczne w obecnej sytuacji nie mogą się one odbyć, więc trzeba zmienić
podstawę programową tak, że przenosi się zajęcia podstawowe z nauczycielami na miesiąc
kwiecień, a w późniejszym okresie przewiduje się realizację zajęć praktycznych. Może się to
wiązać ze zmianą organizacji roku, ponieważ rozporządzenie mówi, że do 31 sierpnia trzeba
zakończyć
rok
szkolny
i jeżeli nie uda się zrealizować zajęć praktycznych do końca czerwca, to uczniowie będą
uczęszczali na zajęcia w miesiącu lipcu, ale to już jest ostateczność.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. 4
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 6 do protokołu). Poinformowała, że
przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Organizacyjnego PCPR wiąże się ze sprawa kadrową –
Zastępca Dyrektora odchodzi na emeryturę, a propozycją Dyrektora PCPR jest nowa formuła, w
której będzie pracować ta placówka. Zmiany wiążą się z utworzeniem Działu Organizacyjnego,
Kadr, Nadzoru i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa
Specjalistycznego
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i Interwencji Kryzysowej oraz Sekcji Finansowa. Zadania zostały dostosowane i przypisane
do wspomnianego Działu i Sekcji. Dodała, że nie będzie naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora
PCPR, gdyż w drodze awansu zawodowego stanowisko to zostanie powierzone p. Alaksandrze
Witoszek (dotychczas Kierownik Sekcji Organizacyjna, Kadr i Kontroli).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 506/2020 w ww. sprawie.

Ad. 5
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu p. Katarzyna Froncek przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między
rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach
publicznych (załącznik nr 7 do protokołu). Kierownik poinformowała, że zmian w planie wydatków
budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków
w wysokości 10 000 zł na zakup kombinezonów ochronnych i innych środków ochrony
indywidualnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19.
Dodała, że początkowo środki te były przyporządkowane na paragrafy w grupie wydatki statutowe,
a okazało się, iż powinny zostać zaklasyfikowane do rozdziału zarządzanie kryzysowe.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 507/2020 w ww. sprawie.

Ad. 6
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) apelem o wsparcie Szpitala Rejonowego w Raciborzu skierowanym przez Związek Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (załącznik nr 8 do protokołu),
Starosta p. Leszek Bizoń wyraził opinię, że Powiat Wodzisławski musi w pierwszej
kolejności zadbać o swój szpital, do którego trafiają także mieszkańcy powiatu raciborskiego,
w
związku
z przekształceniem tamtejszego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła poparł to stanowisko, gdyż nasz szpital przejął w pewnej
części obowiązki szpitala raciborskiego i boryka się ze swoimi problemami. Zwrócił uwagę,
że apel ten skierowany jest do wszystkich samorządów Subregionu Zachodniego.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera powiedziała, że jest to uzasadnione, iż taki apel został
wystosowany i zapewne gminy będą coś w tym zakresie robić, natomiast Powiat
Wodzisławski jest organem tworzącym dla tutejszego szpitala, o który musi zadbać, a także
zapewnić pomoc pacjentom z powiatu raciborskiego.
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu szkół Ponadpodstawowych
w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 02/K/2020 (załącznik nr 9
do protokołu),
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c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 1/III/2020 (załącznik nr 10 do protokołu),
d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka w
Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/III/2020 (załącznik nr 11 do
protokołu),
e) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracji Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 1/III/2020 oraz Nr 2/III/2020 (załącznik nr 12 do protokołu),
f) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 2/2020
(załącznik nr 13 do protokołu).
Ad. 10
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera poinformowała, że wynik finansowy PPZOZ za miesiąc luty
2020 r. stanowi stratę w wysokości -752 682 zł, natomiast narastająco wynik finansowy wynosi
-1 318 342 zł. W roku ubiegłym o tym czasie te straty były wyższe, ale należy się spodziewać,
że kolejny miesiąc będzie jeszcze gorszy w związku z tym, że wszystkie planowane zabiegi zostały
wstrzymane. Obecna sytuacja jest pełna niewiadomych.
Ad. 11
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 marca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 marca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 marca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 12
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2020 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 1 kwietnia 2020 r.
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