Wodzisław Śl., dn. 27 maja 2020 r.
WRZ.0022.23.2020

Protokół Nr 91/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 27 maja 2020 roku

Ad. 1
Starosta p. Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
W posiedzeniu udział wzięli 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.

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 zadania pod nazwą „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne
źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia
Radzie Powiatu Wodzisławskiego Raportu o stanie Powiatu Wodzisławskiego za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia woli wniesienia
wkładu pieniężnego oraz objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Raciborzu.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2019 r., składającego
się z łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego zestawienia zmian
w funduszu oraz łącznej informacji dodatkowej, obejmujących dane wynikające
ze sprawozdań finansowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego
zakładu budżetowego.
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7. Sprawy bieżące:
a) pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. w sprawie czasowego obniżenia lub
zwolnienia z opłat czynszowych najemców lokali administrowanych przez PPZOZ,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie
zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2020.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 maja 2020 roku.
10. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 3
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod
nazwą „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne
źródła energii, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego
(załącznik nr 2 do protokołu). Poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ww. Programu w terminie
do dnia 01.07.2020 r. Powiat Wodzisławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania
pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim”. Szacowany całkowity koszt projektu
wynosi 299 290,59 zł brutto. Zakłada się, że rzeczowa realizacja projektu prowadzona będzie
w roku 2021. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
projektu wynosi 85%.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła uzupełnił, że jest to projekt w ramach RIT-ów na lata 2014-2020
i dla Powiatu Wodzisławskiego zabezpieczona jest w ramach alokacji kwota prawie 253 000 zł,
co stanowi 85% dofinansowania na przedmiotowe zadanie, jeżeli wniosek zostanie
zaakceptowany.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 547/2020 w ww. sprawie.

Ad. 4
Sekretarz Powiatu p. Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego Raportu
o stanie Powiatu Wodzisławskiego za rok 2019 (załącznik nr 3 do protokołu). Przypomniał, że
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu jest zobowiązany przedstawić
radzie powiatu raport o stanie powiatu za 2019 r. Prace nad raportem trwały od marca, zebrano
wszystkie niezbędne informacje i dane z poszczególnych komórek Starostwa oraz jednostek
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organizacyjnych Powiatu, a także uwagi Członków Zarządu. Na tej podstawie opracowano treść
dokumentu w brzmieniu, które przedstawiono na dzisiejsze posiedzenie Zarządu, w celu przyjęcia
i przekazania Radzie Powiatu Wodzisławskiego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 548/2020 w ww. sprawie.

Ad. 5
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawi projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia woli wniesienia wkładu pieniężnego oraz objęcia nowych udziałów
w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu (załącznik nr 4 do protokołu). Powiedział, że
temat ten jest znany, gdyż był już omawiany na kilku posiedzeniach Zarządu i podejmowana była
uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 360 000 zł, czyli o kolejne 720
udziałów po 500 zł każdy. Natomiast złożenie oświadczenia w sprawie wyrażenia woli wniesienia
wkładu pieniężnego oraz objęcia nowych udziałów wymaga formy aktu notarialnego i taka
formalność ma być zrealizowana 29 maja br. w kancelarii notarialnej w Raciborzu. Wobec tego
proponuje się, aby do złożenia ww. oświadczenia wyznaczyć Starostę i Wicestarostę, w związku
z tym, iż zgodnie z przepisami w sprawach majątkowych oświadczenia w imieniu powiatu składają
dwaj członkowie zarządu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 549/2020 w ww. sprawie.

Ad. 6
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił sprawozdanie finansowe Powiatu
Wodzisławskiego za 2019 r., składające się z łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat,
łącznego zestawienia zmian w funduszu oraz łącznej informacji dodatkowej, obejmujących
dane wynikające ze sprawozdań finansowych samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 5 do protokołu). Przekazał, że oprócz
sprawozdania budżetowego, jakie już zostało sporządzone i przekazane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej, jednostki samorządu terytorialnego, w tym Powiat Wodzisławski sporządzają
sprawozdania finansowe. Przedłożone sprawozdanie jest zbiorem sprawozdań sporządzonych
przez wszystkie jednostki budżetowe Powiatu i jeden zakład budżetowy. Skarbnik wyjaśnił także,
iż do sprawozdań finansowych dołączona została informacja dodatkowa, co do której biegły
rewident zalecił, aby odnieść się do zdarzeń jakie nastąpiły po dacie bilansu, a które mogą mieć
wpływ na sytuację finansową jednostki badanej w kolejnych latach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego
za 2019 r., składające się z łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego
zestawienia zmian w funduszu oraz łącznej informacji dodatkowej, obejmujących
dane wynikające ze sprawozdań finansowych samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego.
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Ad. 7
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
w sprawie czasowego obniżenia lub zwolnienia z opłat czynszowych najemców lokali
administrowanych przez PPZOZ (załącznik nr 6 do protokołu). Przypomniała, że informowała już
na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu, iż wpłynął wniosek o obniżenie stawek czynszu dla
najemców powierzchni PPZOZ, jednak wówczas nie zawierał on wszystkich wymaganych
elementów. Poproszono zatem Dyrektora PPZOZ o uzupełnienie wniosku, głównie poprzez
wskazanie przesłanek przemawiających za obniżeniem stawek najmu, lub też odmowy w tym
zakresie, propozycji obniżonej stawki czynszu, czy wskazania podmiotu, względem którego ma
zostać obniżona stawka czynszu, a także wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do
zastosowania obniżenia stawki czynszu. W odpowiedzi Dyrektor PPZOZ poinformował, że
sytuacja wywołana stanem epidemii nie mieści się w katalogu wskazanym w treści stosownej
uchwały Rady Powiatu uprawniającym do zastosowania obniżonej stawki najmu, a ponadto
podjęcie decyzji o przychyleniu się do próśb najemców jest nieuzasadnione z punktu widzenia
trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej PPZOZ. Do pisma tego zostały dołączone dwa
dodatkowe wnioski o obniżenie stawek najmu od podmiotów wynajmujących powierzchnie
z zasobów PPZOZ. Z kolei jeden z takich wniosków Dyrektor postanowił wycofać z uwagi na
zawarcie porozumienia o czasowym zawieszeniu realizacji umowy najmu, w związku
z dokonanymi zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Izby Przyjęć, ze względu na stan
epidemii. Reasumując oznacza to, iż nie została wskazana przez Dyrekcję PPZOZ podstawa
prawna ani przesłanki do zastosowania ulgi w zakresie obniżenia stawek najmu, wobec czego
wniosek ten nie będzie uwzględniony.
Skarbnik p. Mariusz Rakowski stwierdził, że jesteśmy obecnie w trudnych czasach - czasach
Covid, kiedy wiele podmiotów występuje do organów władzy publicznej o zwolnienie, bądź
obniżenie stawek czynszu i zwrócił uwagę, że mogą w ten sposób wystąpić pewne problemy
prawno-podatkowe. Chodzi o to, że umowa najmu jest czynnością odpłatną i w przypadku
obniżenia stawki najmu problemów nie będzie, natomiast jeśli podjęto by decyzję o umorzeniu
całkowitym należności z tytułu czynszu, może się pojawić problem zapłaty podatku VAT, gdyż
może to być potraktowane przez organy skarbowe jako nieodpłatna czynność, która podlega
opodatkowaniu.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy wyraziła opinię, że w obecnej sytuacji, gdy wszyscy zbierają
środki dla naszego Szpitala, trudno jeszcze ograniczać jego dochody z poprzez obniżanie stawek
czynszu.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła poinformował, że Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami udzielił takich obniżek czynszu za miesiąc kwiecień br. na łączną kwotę
16 831 zł i w tym zakresie z 69 złożonych wniosków rozpatrzono pozytywnie 46. Na miesiąc maj
br. nie przyznano ani jednej ulgi w opłatach czynszowych. Następnie Wicestarosta przedstawił
informację dotyczącą udzielanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej przez Powiatowy
Urząd Pracy wszystkim przedsiębiorcom, według stanu na dzień 26 maja br. Przekazał, że na
pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 000 zł złożono 4 813 wniosków, z których
zrealizowano 3 354 wnioski i wypłacono pożyczki na łączną kwotę 16,8 mln zł. Zrealizowano
w ten sposób 70% wniosków, co jest wynikiem lepszym, niż średnia województwa śląskiego, która
na dzień dzisiejszy wynosi 56%. Jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców samozatrudnionych, to ogółem złożonych
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zostało 409 wniosków i zrealizowano już 192 wnioski na kwotę 434 000 zł, jako pierwszą
z trzech transz dofinansowania. Jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, to ogółem złożono
502 wnioski i zrealizowano 179 wniosków, wypłacając ponad 1,8 mln zł, jako pierwszą
z trzech transz dofinansowania. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej oraz części kosztów wynagrodzeń pracowników planuje
się uruchomić w drugiej połowie czerwca br. Nabór wniosków na pożyczki dla
mikroprzedsiębiorców prowadzony jest na bieżąco. Reasumując można powiedzieć, że na dzień
dzisiejszy środki które posiadamy w wysokości 48 mln zł zabezpieczają w pełni zapotrzebowanie
wynikające ze składanych wniosków przez przedsiębiorców.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

b)
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2020 (załącznik nr 7 do protokołu).

Ad. 8
Nie odnotowano.

Ad. 9
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 maja 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 10
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2020 r.
Sporządziła:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 3 czerwca 2020 r.
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