Wodzisław Śl., dn. 22 kwietnia 2020 r.
WRZ.0022.17.2020

Protokół Nr 85/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 22 kwietnia 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
Jan Zemło - Członek Zarządu
Nieobecna była p. Kornelia Newy.
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody
na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację zadania pn. „Doposażenie i poprawa
standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej - kuchni i jadalni - wykorzystywanej na
potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Palcówek Szkolno - Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim” w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego
programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania
organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków.
4. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie udzielenia dotacji celowych Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora PPZOZ z dnia 15.04.2020 roku w sprawie przesunięcia
terminów sporządzenia i przekazania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania
sprawozdania finansowego PPZOZ za rok 2019.
6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora PPZOZ w sprawie przesunięcia terminu przekazania
Zarządowi Powiatu informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających
z wystąpienia pokontrolnego z dnia 12.02.2020 roku.
7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w nastepujacych sprawach:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu
Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla uczestników
projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.,
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b) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oceny zasobów pomocy społecznej
przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
8. Zaakceptowanie propozycji odpowiedzi na pismo Pana Eligiusza Plewki w sprawie
odstąpienia od pobierania czynszu za miesiąc marzec br. i kolejne do czasu ustąpienia sytuacji
epidemicznej w Polsce.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków.
10. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019
roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata
2020-2034.
11. Sprawy bieżące:
a) pismo Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Syryni, skierowane do Burmistrza Miasta Radlin, a dotyczące realizacji zadań
inwestycyjnych przy drogach powiatowych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 kwietnia 2020 roku.
14. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Starosta p. Leszek Bizoń zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 10 podpunktu
c) dotyczącego zaakceptowania i skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia wraz ze zgłoszoną
zmianą (przy 3 głosach „za”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu).
Ad. 3
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację zadania
pn. „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej - kuchni
i jadalni - wykorzystywanej na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Palcówek
Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim” w ramach modułu 3
wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc
spożywania posiłków (załącznik nr 2 do protokołu). W ramach Programu planuje się doposażenie
i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni)
w Zespole Palcówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.
Pozyskane środki finansowe planuje się wykorzystać na zakup potrzebnego wyposażenia kuchni
oraz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków, a także na prace remontowe
w obieralni i kuchni właściwej, konieczne do przeprowadzenia w celu dostosowania tych
pomieszczeń do wymogów sanepidu. Zadanie planuje się wykonać do końca roku kalendarzowego
2020. Wartość całego zadania wyniesie 74 850 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości
59 880 zł i wkład własny w wysokości 14 970 zł (wymagane regulaminem konkursu 20%). W razie
przyznania dofinansowania wkład własny zostanie zabezpieczony przez placówkę, w ramach
posiadanych planów finansowych na rok 2020 r.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu uchwałę Nr 523/2020 w ww. sprawie (przy 3 głosach „za”, 1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu).

Ad. 4
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych Powiatowemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
(załącznik nr 3 do protokołu). Przypominała, że Miasta: Wodzisław Śląski, Rydułtowy i Radlin
udzieliły wsparcia finansowego dla PPZOZ, które w drodze obecnie omawianego projektu uchwały
należy przekazać Zakładowi. Kwoty wskazane w projekcie uchwały będą przeznaczone
na inwestycje oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego.
Starosta p. Leszek Bizoń przekazał, że prawdopodobnie zajdzie konieczność wprowadzenia
do tego projektu uchwały poprawek w związku z tym, iż kolejne gminy zamierzają udzielić
wsparcia finansowego dla PPZOZ. Zatem do projektu uchwały zostaną wprowadzone dotacje,
które zostaną udzielone szpitalowi przez gminy do czasu sesji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt
uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 5
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim z dnia 15.04.2020 r. w sprawie przesunięcia terminów sporządzenia i przekazania przez
biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego PPZOZ za rok 2019
(załącznik nr 4 do protokołu). Poinformowała, że do Dyrektora PPZOZ wpłynęło pismo spółki
Alkabar, która ma przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego PPZOZ za 2019 r.
W piśmie tym spółka Alkabar zwróciła się o zmianę terminu przygotowania opinii biegłego
rewidenta, opierając się na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów, na podstawie którego
zmianie uległy terminy dotyczące sporządzenia oraz przyjmowania sprawozdań finansowych
za rok ubiegły - termin sporządzenia sprawozdania finansowego został przedłużony do 30.06.2020
r., a zatwierdzenie sprawozdania do 30.09.2020 r. W związku z tym proponuje się, aby biegły
rewident przedłożył Zarządowi Powiatu opinię w zakresie sprawozdania finansowego PPZOZ
za 2019 r. w terminie do 14.08.2020 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie terminów sporządzenia i przekazania
przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za rok 2019 – do dnia 14.08.2020 r.
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Ad. 6
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim w sprawie przesunięcia terminu przekazania Zarządowi Powiatu informacji o sposobie
wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia
12.02.2020 r. (załącznik nr 5 do protokołu). Przypomniała, że termin przedstawienia
ww. informacji został ustalony na dzień 30.04.2020 r. Sytuacja bieżąca PPZOZ jest wszystkim
znana i w związku z trudnościami jakie wystąpiły w minionym okresie oraz zadaniami, które
zmierzają do uruchomienia i przywrócenia normalnej pracy Zakładu, zasadne jest przychylenie się
do prośby Dyrektora, aby dyrekcja miała czas nie tylko na udzielenie odpowiedzi, ale także
na analizę i wdrożenie działań w celu usunięcia nieprawidłowości, które zostały ujawnione podczas
kontroli. Proponuje się, aby termin sporządzenia informacji o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych wyznaczyć do dnia 30.06.2020 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu przekazania przez Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych
wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 12.02.2020 r. – do dnia 30.06.2020 r.

Ad. 7
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla
uczestników projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
(załącznik nr 6 do protokołu). Przekazała, że wszystkie warunki i zasady przeprowadzenia
ww. konkursu zawarte są w ogłoszeniu o konkursie, którego treść stanowi załącznik do uchwały.
Zadanie publiczne, które zamierza się zlecić polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń
zawodowych dla uczestników projektu „Oaza aktywności”. Konkurs obejmować będzie
przedsięwzięcie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 524/2020 w ww. sprawie.
b)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oceny zasobów
pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej (załącznik nr 7 do protokołu). Przekazała, że zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej i kompetencjami Rady Powiatu, corocznie przyjmowana jest ocena zasobów pomocy
społecznej. W roku bieżącym nastąpiła zmiana w sposobie przygotowania tego dokumentu
i obecnie sporządzany jest w systemie „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, który
na podstawie danych gmin powiatu, jak również Ministerstwa, generuje ocenę zasobów pomocy
społecznej.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 525/2020 w ww. sprawie.

Ad. 8
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił pismo z dn. 14.04.2020 r. Spółki Partnerskiej Poradnia Ginekologiczno-Położnicza „K na Żeromskiego” PLEWKA, w sprawie odstąpienia
od pobierania czynszu za miesiąc marzec br. i kolejne do czasu ustąpienia sytuacji epidemicznej
w Polsce, a także propozycję odpowiedzi Zarządu Powiatu w tym zakresie (załącznik nr 8
do protokołu). Wicestarosta wyjaśnił, że wniosek ten został przenalizowany przez Powiatowy
Zakład Zarządzania Nieruchomościami i w efekcie proponuje się obniżenie stawki czynszu
o 30%, zgodnie z § 4 pkt 4 uchwały Zarządu Powiatu z dn. 15.06.2016 r. Obniżka ta byłaby
tymczasowa i na razie dotyczyłaby miesiąca kwietnia br. Wicestarosta powiedział, że w związku
z tym pismem, chciałby naświetlić aktualną sytuację – wniosków tego typu spływających do PZZN
jest coraz więcej – do dnia 17.04.2020 r. wpłynęło ich 42, z których 35 zostało uznanych
za zasadne, a w trakcie rozpatrywania są kolejne wnioski. Podkreślił, że Powiat wraz z PZZN
znajduje się w niełatwej sytuacji, ponieważ należy się spodziewać, że będą takie wnioski spływały,
a zmniejszenie dochodów poprzez udzielanie tych zniżek, będzie miało istotny wpływ na
ograniczenia w realizacji gospodarki remontowej. Dlatego też propozycja Dyrektora PZZN
i Wicestarosty jest taka, żeby na razie opierać się na obowiązującej uchwale z 2016 r., która mówi
o maksymalnej uldze, czyli obniżce czynszu o 30% w sytuacjach wyjątkowych, a za taką należy
uznać dzisiejszy czas.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski powiedział, że przychylając się do propozycji tego incydentalnego
obniżenia stawki czynszu, chciałby zwrócić uwagę na to, co się dzieje ogólnie
w zakresie wszystkich dochodów. Stwierdził, że dochody będą w sposób oczywisty spadać
i w związku z tym budżet, który był uchwalony w zupełnie innej rzeczywistości ekonomicznej
będzie musiał być w dużym stopniu zracjonalizowany, biorąc pod uwagę fakt, że wiele
z zaplanowanych dochodów nie wpłynie. Dlatego też trzeba będzie się przyglądać każdej takiej
sytuacji indywidualnie z wielką uwagą, bo zaczynają się pojawiać po drugiej stronie budżetu
wydatki bez pokrycia w dochodach.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przekazał, że dochód z tytułu opłat czynszowych w skali miesiąca
szacowany jest na kwotę około 136 000 zł, a gdyby wszystkim najemcom obniżyć czynsz o 30%,
to w miesiącu kwietniu w sumie ta obniżka wyniosłaby prawie 40 000 zł,
co jest niebagatelną kwotą. Będzie to miało znaczący wpływ na gospodarkę remontową,
a Powiat przecież odpowiada za właściwe utrzymanie swoich obiektów.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że jest świadomość tych zagrożeń spowodowanych
zmniejszeniem dochodów z powodu stosowania ulg poprzez obniżki stawek czynszu, jednak trzeba
będzie się z tym w najbliższym czasie zmierzyć. Należy obserwować, jak sytuacja
w gospodarce będzie wyglądała w kolejnym miesiącu, mając nadzieję, że nie będzie konieczne
dokonywanie kolejnych tego typu obniżek stawek najmu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję odpowiedzi na wniosek Spółki Partnerskiej
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza „K na Żeromskiego” PLEWKA, w sprawie odstąpienia
od pobierania czynszu za miesiąc marzec br. i kolejne do czasu ustąpienia sytuacji epidemicznej
w Polsce.

5

Ad. 9
Skarbnik 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 z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.40.12.2020 z dnia 8 kwietnia
2020r. zwiększając plan dotacji celowej na sfinansowanie operatów szacunkowych,
sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości (kwota 5 344,35 zł),
2) 85202 w związku z otrzymanymi darowiznami dla Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach
z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 (kwota
10 000 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 526/2020 w ww. sprawie.

Ad. 10
a)
Skarbnik p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami
(załącznik nr 10 do protokołu). Skarbnik poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały
proponuje się dokonanie następujących zmian w budżecie Powiatu:
1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 797 328 zł, z tego:
a) 6 976 125,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań
inwestycyjnych:
‒ Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach
wraz z remontem chodnika, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości 1 927 842,50 zł, pomocy finansowej Miasta Rydułtowy w wysokości
966 103,75 zł i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 966 103,75 zł,
‒ Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie wraz z remontem
chodnika, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
3 048 282,00 zł, pomocy finansowej Miasta Pszów w wysokości 797 396,00 zł
i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 797 396,00 zł,
‒ wykonanie prac dodatkowych związanych z remontem nawierzchni jezdni
ul. Korfantego i Mickiewicza w Lubomi, których koszty zostaną pokryte
w wysokości 600 000 zł przez Gminę Lubomia i nie wyższej wysokości przez Powiat
Wodzisławski,
b) 365 954,00 zł przypada na plany finansowe jednostek organizacyjnych oświaty,
z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych i edukacyjnych,
c) 500 000,00 zł przypada na planowaną do udzielenia dotację celową dla PPZOZ
na sfinansowanie zdania związanego z modernizacją bloku operacyjnego na IV piętrze
Szpitala, które przewidziane było do dofinansowania w 2019, jednak wówczas Zakład
nie miał możliwości realizacji i rozliczenia tego zadania,
d) 278 990,00 zł przypada na plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,
a środki te pochodzą z opłat mieszkańców Domu tytułem pokrycia kosztów ich pobytu,
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e) 862,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl. w związku z realizacją zadania pn. „Pokonajmy samotność –
Cieszmy się życiem”,
f) 2 778,00 zł przypada na dotację udzielaną z budżetu warsztatom terapii zajęciowej
w Gorzycach tytułem zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu w wysokości 10%
wydatków, stosownie do obowiązujących przepisów prawa,
g) 672 619,00 zł przypada na plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śl. w związku z realizacją zadania dotyczącego
termomodernizacji budynków Komendy, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
2. Zwiększenia prognozy dochodów budżetowych o kwotę 5 893 678,00 zł z przeznaczeniem
na zabezpieczenie ponadplanowych wydatków, w tym:
a) 862,00 zł planuje się pozyskać tytułem odpłatności uczestników projektu
pn. „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”, realizowanego przez PCPR,
b) 4 976 125,00 zł planuje się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych tytułem
dofinansowania zadań na drogach powiatowych,
c) kwotę 115 000,00 zł planuje się pozyskać z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej
oraz kwotę 557 619,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego
termomodernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śl.,
d) 244 072,00 zł planuje się pozyskać w związku z realizacją przez jednostki
organizacyjne oświaty zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój „POWER”.
3. Zwiększenia planu przychodów budżetowych o kwotę 3 403 650,00 zł, z tego:
a) 1 403 650,00 zł to wolne środki pochodzące z rozliczenia roku budżetowego 2019,
b) 2 000 000,00 zł planuje się pozyskać z tytułu emisji obligacji komunalnych.
4. Zwiększenia planu rozchodów budżetowych o kwotę 500 000,00 zł w celu zabezpieczenia
środków finansowych na pożyczkę przeznaczoną dla PPZOZ.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz
z załącznikami.
b)
Skarbnik p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na
lata 2020-2034 (załącznik nr 11 do protokołu). Skarbnik przekazał, że wartości ujęte w WPF należy
dostosować do zmian jakie wprowadzane są do budżetu Powiatu, w tym m.in. środki, jakie mają
wpłynąć do budżetu Powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na lata 2020-2034.
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c)
Skarbnik p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik
nr 12 do protokołu). Skarbnik przypomniał, że w budżecie było zabezpieczone
w formie obligacji 5 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, jednak
obecnie Zarząd wychodzi z inicjatywą zwiększenia tego finansowania o 2 mln zł, mając
na uwadze m.in. zapewnienie wkładu własnego do kolejnych zadań, które otrzymały
dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego, w związku z czym przygotowany
został stosowny projekt uchwały, obejmujący obligacje na kwotę 7 mln zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.

Ad. 11
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni, skierowanym do Burmistrza Miasta Radlin,
a dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych (załącznik nr 13
do protokołu).
Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że pismo Burmistrza Radlina w sprawie wspólnej
realizacji zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych skierowane było do Zarządu i PZD,
a odpowiedzi w tej kwestii udzielił PZD, zatem jest to dla Zarządu informacja na temat tego,
w jaki sposób sprawa ta została załatwiona.
Następnie Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił sprawę dofinansowania wkładu własnego Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika do projektu 15 edycji ogólnopolskiego projektu
„Działaj Lokalnie”. Przypomniał, że z prośbą w tej sprawie CRIS zwróciło się do Zarządu w dniu
03.01.2020 r., a Zarząd podjął decyzję o przyznaniu na ten cel kwoty 1 000 zł. Obecnie organizacja
ta niejako ponowiła swój wniosek, z prośbą o potwierdzenie przekazania dotacji w kwocie 1 000
zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych (załącznik nr 14 do protokołu).
Zarząd Powiatu po dokonaniu analizy możliwości finansowych Powiatu, biorąc pod uwagę
aktualną sytuację epidemiczną w kraju, postanowił podtrzymać swoją decyzję dotyczącą
przekazania Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku kwoty 1 000 zł,
z przeznaczeniem na organizację szkolenia na terenie Powiatu Wodzisławskiego dla organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych, reagującego na skutki epidemii.
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił propozycję pisma do dyrektorów
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w sprawie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia wydatków
bieżących w celu utrzymania płynności finansowej Powiatu do końca roku budżetowego (załącznik
nr 15 do protokołu). Skarbnik zwrócił uwagę, że budżet Powiatu na 2020 r. ustalany był w zupełnie
innej rzeczywistości ekonomicznej, już wtedy trudnej, ponieważ jednostki samorządu
terytorialnego dotknęło mocne ograniczenie dochodów w zakresie głównego źródła dochodów
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własnych, czyli udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na te niekorzystne zdarzenia
nałożyły się w tej chwili okoliczności związane z pandemią i wynikający z niej stan gospodarki.
W związku z tym teza, jaka wynika z tego pisma jest taka, że utrzymanie wydatków bieżących
w zaplanowanej wysokości do końca roku budżetowego jest bardzo utrudnione i dlatego też należy
już teraz podjąć działania zmierzające do tego, żeby te wydatki w sposób ewidentny ograniczyć.
Proponowane zalecenia w tym zakresie to:
‒ podjęcie działań zmierzających do ograniczenia wydatków związanych z zatrudnieniem
pracowników, tj. wszelkie ogłoszone nabory winny być wstrzymane, a umowy terminowe
stopniowo wygaszane,
‒ dokonanie szczegółowej analizy bieżących wydatków dotacyjnych z uwzględnieniem kryterium
ich obowiązkowego charakteru,
‒ dokonywanie pozostałych wydatków bieżących z zastosowaniem kryterium obligatoryjności,
czyli tylko takich, których w żaden sposób nie można uniknąć.
Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że ten apel do dyrektorów powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego zostanie
przez niego w dniu jutrzejszym podpisany i przekazany adresatom.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera poinformowała, że od ostatniego posiedzenia wpłynęły
do Zarządu dwa pisma PPZOZ. W jednym z nich jest zawarta informacja, że od 15.04.2020 r.
zostanie wznowiona działalność poradni specjalistycznych, zgodnie z harmonogramami zawartymi
w umowach, za wyjątkiem Poradni Preluksacyjnej i Poradni Chirurgicznej w Wodzisławiu Śl.,
w przypadku których wznowienie działalności przewidziane jest na dzień 20.04.2020 r. Kolejne
pismo PPZOZ dotyczy uruchomienia oddziałów – z dniem 17.04.2020 r. wznowiono przyjęcia
pacjentów w Izbach Przyjęć w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach oraz Oddziałach Chorób
Wewnętrznych w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach, a także Oddziale Neurologicznym
w Wodzisławiu Śl. W ramach Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. wznowiono funkcjonowanie
Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznego, jednakże bez możliwości hospitalizacji pacjentów
w Oddziale Ortopedycznym. Z dniem 21.04.2020 r. wznowiono przyjęcia pacjentów w Oddziałach
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Oddziale
Neonatologicznym w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. Działalność wznowił także Blok Operacyjny
i Trakt Porodowy. Następnie p. Krystyna Kuczera przekazała informację na temat działań
podejmowanych w ostatnim czasie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śl. w zakresie przystąpienia do pozyskania środków z ogłaszanych programów i projektów.
Przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu podjęta została uchwała o udzieleniu
pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR do podejmowania działań w ramach programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Obecnie w celu uzyskania wsparcia w ramach tego programu
złożono 59 wniosków. Ponadto, przystąpiono do projektu „Śląskie pomaga”, który dotyczy osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych i skierowany jest do domów pomocy społecznej. Do tego
projektu zostały złożone wnioski przez DPS w Gorzycach oraz DPS w Wodzisławiu Śl. Jedłowniku. DPS w Gorzycach złożył wniosek na kwotę 56 000 zł z przeznaczeniem na zakup
środków ochrony osobistej, a także z drugiego modułu wniosek na kwotę 159 196 zł
z przeznaczeniem zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia izolatek. Z kolei DPS
w Wodzisławiu Śl. - Jedłowniku złożył wniosek na kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na środki
ochrony osobistej oraz wniosek na kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie izolatek.
Natomiast w związku z ofertą Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej złożono wniosek o przyznanie środków na zakup 80 szt. sprzętu komputerowego dla
rodzin zastępczych oraz dla dwóch powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
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Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że na ostatnim posiedzeniu została przedstawiona informacja
o działaniach podejmowanych w związku z wystąpieniem pandemii, które były realizowane przez
Zarząd, Szpital oraz jednostki pomocy społecznej i zaproponował, aby zobowiązać p. Krystynę
Kuczera do przygotowania takiej informacji w formie pełnego dokumentu, w celu umieszczenia
w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu zaakceptował ww. propozycję Starosty, a p. Krystyna Kuczera zapewniła,
iż w dniu jutrzejszym informacja ta zostanie przekazana.

Ad. 12
Nie odnotowano.

Ad. 13
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 kwietnia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 14
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Sporządziła:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 29 kwietnia 2020 r.
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