Wodzisław Śl., dn. 5 sierpnia 2020 r.
WRZ.0022.34.2020
Protokół Nr 102/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 5 sierpnia 2020 roku

Ad. 1
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu:
Tadeusz Skatuła - Wicestarosta
Krystyna Kuczera - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu
Nieobecni byli p. Leszek Bizoń oraz 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. Zaakceptowanie propozycji odpowiedzi na pismo radnych Powiatu Wodzisławskiego
dotyczące remontu odcinka ul. Radlińskiej (od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania ul.
Kokoszyckiej) w Wodzisławiu Śląskim.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia woli nabycia na
rzecz Powiatu Wodzisławskiego części nieruchomości zajętej pod pas drogowy drogi
publicznej powiatowej ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej działką nr 2377/48
o pow. 0,0041 ha, stanowiącej własność Pana M.W.
5. Wyrażenie zgody na dokonanie wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk srebrny, rosnącego
na części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego, w trwałym
zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu
Śląskim, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1672/232.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
214.000 euro dla dostaw lub usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wodzisławskiego”.
7. Wydanie opinii dla zadania „Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera z ul.
Skalną wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rydułtowach”.
8. Zaakceptowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, polegającego na wykonaniu
opracowania dokumentacji p.n. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego
na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030”.
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9. Wyrażenie zgody na przekazanie do planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarzadzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim kwoty 128,400,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie następujących zadań: Termoizolacja stropodachu budynku przy ul. T. Zana 3
w Marklowicach etap II, Modernizacja sanitariów w budynku w Rogowie przy ul. Parkowej
10, Remont elewacji budynku w Rogowie przy ul. Parkowej 10.
10. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
b) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca
2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim.
11. Skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim, do:
a) Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa
Śląskiego, Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz
Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych w celu
zaopiniowania,
b) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w celu
zaopiniowania,
c) konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
d) konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego – podjęcie uchwały Zarządu
Powiatu w przedmiotowej sprawie.
12. Wyrażenie zgody na zmianę zakresu dotacji przeznaczonej na modernizację Bloku
operacyjnego na IV piętrze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z wykonaniem wentylacji
łącznie z traktem porodowym oraz zakup sprzętu medycznego.
13. Przedstawienie i przyjęcie informacji na temat wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych
w związku z kontrolą przeprowadzoną w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na
podstawie Uchwały Nr 375/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26.11.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
14. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) 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,
b) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków,
c) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem
zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok,
d) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok
polegających na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy celowej,
e) wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do dokonania
czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu
Wodzisławskiego na łączną kwotę 7 000 000 zł.
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15. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr DPA.0211.22.2020,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 2/VII/2020,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 24/2020,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 38/2020,
e) pismo Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dotyczące udzielenia
dodatkowego wsparcia w postaci stypendium dla absolwentów studiów licencjackich
szkół pielęgniarskich,
f) wynik finansowy Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 lipca 2020 r.
18. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert w postępowaniu na wybór podmiotu, który
zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat
Wodzisławski w 2020 roku spisany w dniu 15.07.2020r. – jako punkt 14, a następne punkty
zmienią odpowiednio swą kolejność.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o dokonanie w porządku obrad następujących
zmian:
 wprowadzenie w punkcie 15 podpunktu f) dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi
Strzebińczykowi – Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Gorzyczkach do podejmowania czynności związanych
z utworzeniem oraz bieżącą działalnością Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Gorzyczkach,
 wprowadzenie punktu 16 dotyczącego przedstawienia i podjęcia czynności wyjaśniających
wobec skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia wraz ze zgłoszonymi
zmianami.

Ad. 3
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił propozycję odpowiedzi na pismo radnych Powiatu
Wodzisławskiego dotyczące remontu odcinka ul. Radlińskiej (od skrzyżowania z ul. Leszka do
skrzyżowania ul. Kokoszyckiej) w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 2 do protokołu).
Wicestarosta poinformował, że pismo do Zarządu Powiatu wpłynęło 13 lipca br. Radna p. Barbara
Połednik wspólnie z radnymi Rady Powiatu z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Adamem
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Krzyżakiem i p. Mirosławem Krzysztofem Nowakiem zwraca się z wnioskiem o jak najszybsze
ujęcie odcinka ul. Radlińskiej od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką
w planach remontowanych dróg w Powiecie Wodzisławskim. Odcinek ten jest mocno
wyeksploatowany i wymaga remontu. W chwili obecnej natężenie ruchu na tym odcinku jest
bardzo duże ze względu na to, iż dla wielu kierowców jest to możliwość alternatywnego dojazdu
od strony Rybnika do centrum Wodzisławia Śląskiego. Powiedział, że temat został głęboko
przeanalizowany przy udziale większości członków Zarządu, jak również Powiatowego Zarządu
Dróg. Zaproponował, aby zaakceptować propozycję odpowiedzi na pismo. Poinformował, iż
Powiat jest w posiadaniu dokumentacji technicznej opracowanej w 2018 roku na przebudowę tego
fragmentu drogi powiatowej. Z uwagi na to, iż koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 5 000 000
zł, niezbędne jest pozyskanie środków zewnętrznych, dlatego też Zarząd Powiatu podjął uchwałę
o przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach rządowego programu pn.
„Fundusz Dróg Samorządowych”. Jednocześnie też prowadzone są rozmowy oraz korespondencja
z Prezydentem Miasta dotycząca udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 50%
niezbędnego wkładu własnego. Podsumowując, Zarząd Powiatu czyni wszelkie możliwe kroki,
aby mimo tak trudnej sytuacji finansowej zapewnić realizację zadania zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym. Możliwe to będzie jednak tylko w przypadku uzyskania dofinansowania
z programu rządowego oraz przekazania przez Miasto połowy kwoty wkładu własnego
niezbędnego do realizacji zadania.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści propozycji odpowiedzi na pismo radnych Powiatu
Wodzisławskiego nie wniósł uwag i w głosowaniu jednogłośnie zaakceptował odpowiedź.

Ad. 4
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Powiatu Wodzisławskiego części nieruchomości
zajętej pod pas drogowy drogi publicznej powiatowej ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim,
oznaczonej działką nr 2377/48 o pow. 0,0041 ha, stanowiącej własność Pana M.W. (załącznik nr
3 do protokołu). Wicestarosta powiedział, że systematycznie przeprowadzane inwestycje
w zakresie budowy chodników, wymagają w tym momencie przekazania działek pod własność
Powiatu Wodzisławskiego. W związku z tym, celem określenia wartości przedmiotowej
nieruchomości, której właścicielem jest p. M. W. został sporządzony operat szacunkowy przez
biegłego rzeczoznawcę majątkowego p. Marzenę Czyżewską. Wartość rynkowa tej działki
o powierzchni 0,0041 ha, zgodnie z opracowaniem została oszacowana na kwotę 1745 zł, czyli
42, 57 zł/m2 gruntu. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu, które odbyło się dnia 25 czerwca 2020
roku, przedstawiono temat zajęcia stanowiska w powyższej sprawie, w wyniku czego
wyznaczono osoby reprezentujące Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w negocjacjach. Dnia 27
lipca 2020 roku przeprowadzono rozmowę z właścicielem przedmiotowego gruntu, w wyniku
której p. M. W. wyraził zgodę na zbycie wyżej opisanej nieruchomości za cenę 1 230 zł tj. 30 zł
za 1 m2. W myśl uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub użytkowanie
wieczyste Powiatu Wodzisławskiego „Upoważnia się Zarząd do nabywania i zbywania
nieruchomości, których wartość nie przekracza wynoszącej w złotych równowartość 5 000 euro.”
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 610/2020 w ww. sprawie.
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Ad. 5
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o wyrażenie zgody na dokonanie wycinki 1 sztuki
drzewa z gatunku świerk srebrny, rosnącego na części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Wodzisławskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
1672/232 (załącznik nr 4 do protokołu). Wicestarosta poinformował, iż taki wniosek został
skierowany do Zarządu przez Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim p. Danutę Mielańczyk, która uzasadnia w swoim piśmie
z dnia 10 lipca 2020 roku, iż przyczyną zamierzonego usunięcia drzewa z terenu nieruchomości
jest stopniowe obumieranie (usychanie) spowodowane prawdopodobnie chorobą. Jednocześnie
nadmienia, że usunięcie drzewa jest koniecznością podyktowaną względami bezpieczeństwa,
ponieważ drzewo rośnie bardzo blisko głównego wejścia do szkoły. Poinformował, że Zarząd
Powiatu chce się przychylić do powyższej prośby i przygotował odpowiedź do Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, pisząc, iż Zarząd
Powiatu Wodzisławskiego wyraża zgodę na dokonanie wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku świerk
srebrny. Powyższą zgodę warunkuje się podjęciem przez szkołę zobowiązania do poniesienia
kosztów wycinki i uporządkowania terenu oraz ewentualnych nasadzeń zastępczych. Prace należy
wykonać zgodnie z zaleceniami ujętymi w decyzji Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie wycinki 1 sztuki drzewa z gatunku
świerk srebrny, rosnącego na części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wodzisławskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1672/232.

Ad. 6
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 214.000 euro dla dostaw lub usług, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu
Wodzisławskiego” (załącznik nr 5 do protokołu). Wicestarosta poinformował, że przedmiotem
zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wodzisławskiego
w latach 2021 – 2022. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: część I „Ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności Zamawiającego z wyłączeniem ryzyk komunikacyjnych” oraz część
II zamówienia pn. „Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego”. Kwota jaką planuje się
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 736 000 zł (część I – 486 000 zł, część II – 250
000 zł) i zostanie zaplanowana w projektach budżetu na rok 2021 oraz 2022. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiającym jest Powiat Wodzisławski, w związku z tym
do składu komisji przetargowej proponuje się powołać osoby z następujących komórek
organizacyjnych Starostwa powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, tj. z Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, Wydziału Finansowo – Budżetowego, a także brokera
ubezpieczeniowego z firmy MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. mającej swoją siedzibę w Toruniu
przy ul. Szosa Chełmińska.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 611/2020 w ww. sprawie.
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Ad. 7
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o wydanie opinii dla zadania „Budowa drogi łączącej
ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera z ul. Skalną wraz z budową kanalizacji deszczowej
w Rydułtowach”. (załącznik nr 6 do protokołu). Wicestarosta poinformował, że 20 lipca 2020
roku do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek p. Grzegorza Połomskiego, reprezentującego biuro
projektowe Edyta Połomska Studio Połomscy, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta
Rydułtowy, o zaopiniowanie zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Kazimierza Przerwy –
Tetmajera z ulicą Skalną wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rydułtowach”. Po
przeanalizowaniu dokumentacji Wydział Komunikacji i Transportu stwierdził, że należy
pozytywnie zaopiniować realizację ww. inwestycji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał opinię pozytywną dla zadania „Budowa drogi łączącej ul.
Kazimierza Przerwy – Tetmajera z ul. Skalną wraz z budową kanalizacji deszczowej
w Rydułtowach”.
Ad. 8
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił wniosek o dofinansowanie zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
polegającego na wykonaniu opracowania dokumentacji p.n. „Program ochrony środowiska dla
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030”. (załącznik nr 7 do
protokołu). Wicestarosta poinformował, że dnia 16 kwietnia 2020 roku Wydział Ochrony
Środowiska złożył zapytanie ofertowe sześciu firmom. Odpowiedziały na nie trzy firmy.
Najwyższa zaproponowana kwota za wykonanie opracowania dokumentacji tego programu to 18
819 zł, najniższa to 11 070 zł złożona przez firmę Eko – Team Konsulting z siedzibą w Bielsku –
Białej. Firma ta podjęła się opracowania dokumentacji. Po głębokiej analizie Wydziału Ochrony
Środowiska stwierdzono, że można uzyskać dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota dotacji, którą można
uzyskać to 8 870 zł i taki wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez Wydział Ochrony
Środowiska. Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie woli złożenia
ww. wniosku i upoważnienie dwóch członków Zarządu Powiatu: Wicestarosty p. Tadeusza
Skatuły i Członka Zarządu p. Krystyny Kuczera do podpisania wniosku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek.

Ad. 9
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o wyrażenie zgody na przekazanie do planu
finansowego Powiatowego Zakładu Zarzadzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
kwoty 128,400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań: Termoizolacja
stropodachu budynku przy ul. T. Zana 3 w Marklowicach etap II, Modernizacja sanitariów
w budynku w Rogowie przy ul. Parkowej 10, Remont elewacji budynku w Rogowie przy ul.
Parkowej 10 (załącznik nr 8 do protokołu). Wicestarosta powiedział, że Dyrektor Powiatowego
Zakładu Zarządzania Nieruchomościami p. Grzegorz Stankiewicz składając wniosek uzasadnił go
tym, iż w celu realizacji zadania projektowego pn. „Przystosowanie budynku byłego Oddziału
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Chorób Wewnętrznych I, znajdującego się w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47,
z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia i wyposażenia „Centrum opiekuńczo –
mieszkalnego” – Moduł I w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych” dokonał przesunięć w ramach swojego planu finansowego i zabezpieczył
kwotę 128 400 zł niezbędną do realizacji ww. zadania, co spowodowało ograniczenie w realizacji
zadań remontowych i inwestycyjnych w nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego będących
w administrowaniu PZZN.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie do planu finansowego Powiatowego
Zakładu Zarzadzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim kwoty 128,400,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie ww. zadań.
Ad. 10
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych (załącznik nr 9 do protokołu). Członek Zarządu poinformowała, że Powiat
Wodzisławski w bieżącym roku otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 2 755 738 zł i kwota ta 30 kwietnia 2020 roku uchwałą
Rady Powiatu, zgodnie z kompetencjami tego organu, została podzielona na określone zadania.
W pozycji sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych na zadania przeznaczono
kwotę w wysokości 101 889 zł. Okazało się, że na wskazanym wyżej zadaniu pozostały
niewykorzystane środki w wysokości 33 909 zł, w związku z tym, proponuje się je przeznaczyć
na uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i finalna
kwota na to zadanie wyniesie 418 046 zł. Tę zmianę obejmuje projekt uchwały, który ponownie
dzieli środki PFRON na określone zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu
Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.
b)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
(załącznik nr 10 do protokołu). Członek Zarządu poinformowała, że 31 lipca do Zarządu Powiatu
zostało skierowane pismo Dyrekcji PPZOZ stanowiące wniosek o dokonanie zmian w statucie
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Dodała, że został przygotowany projekt uchwały obejmujący
wnioskowane zmiany:
 przeniesienie Sekcji Rachuby w struktury Działu Księgowości, w celu zapewnienia
nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych oraz obliczaniem wynagrodzeń,
z ustaleniem podległości Głównemu Księgowemu,
 rozszerzenie działalności o prowadzenie sklepu medycznego.
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W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, że trudna sytuacja finansowa zakładu powoduje,
że poszukiwane są dodatkowe rozwiązania, które można byłoby prowadzić przez ten podmiot,
a które mogłyby być nie tylko korzystne dla pacjentów i mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego,
ale również dla PPZOZ, zatem postanowiono o rozszerzeniu działalności o prowadzenie sklepu
medycznego. Dyrekcja PPZOZ chce prowadzić działalność w oparciu o posiadany potencjał
ludzki oraz z wykorzystaniem lokali znajdujących się w posiadaniu PPZOZ. Dyrekcja zamierza
również zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie refundacji sprzętu
rehabilitacyjnego, celem rozszerzenia oferty dla pacjentów. Dodała, że w uzasadnieniu do
projektu uchwały zostały zawarte wszystkie inne określenia co do kwalifikacji personelu, jak
również wskazano na rozporządzenia, które regulują zakres wykonywanych czynności
związanych z prowadzeniem sklepu medycznego. Poinformowała, że Rada Społeczna PPZOZ na
swoim ostatnim posiedzeniu w miesiącu czerwcu, pozytywnie zaopiniowała proponowane przez
Dyrekcję PPZOZ zmiany. Na tej podstawie zwróciła się z prośbą o zaakceptowanie projektu
uchwały i skierowaniu go do Rady Powiatu, poprzedzając to czynnościami dotyczącymi
stanowienia prawa miejscowego.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał, czy znane są opinie innych szpitali związane
z prowadzeniem sklepu medycznego.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera odpowiedziała, że Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik
przeanalizował temat w jaki sposób zadanie to może być opłacalne dla PPZOZ i stwierdzono, że
jest ono warte zainteresowania i podjęcia tychże działań.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zauważył, że zawarcie umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia nie będzie problemem, gdyż nie jest to objęte konkursem.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu
Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.
Ad. 11
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o skierowanie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, do:
a) Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Województwa
Śląskiego Forum Związków Zawodowych w celu zaopiniowania (załącznik nr 11 do
protokołu),
b) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w celu
zaopiniowania (załącznik nr 12 do protokołu),
c) konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(załącznik nr 13 do protokołu),
d) konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego –podjęcie uchwały Zarządu
Powiatu w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 14 do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił skierować do ww. podmiotów projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca
2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
8

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, a także podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 612/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego przedmiotowego projektu uchwały.
Ad. 12
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o wyrażenie zgody na zmianę zakresu dotacji
przeznaczonej na modernizację Bloku operacyjnego na IV piętrze Szpitala w Wodzisławiu
Śląskim wraz z wykonaniem wentylacji łącznie z traktem porodowym oraz zakup sprzętu
medycznego (załącznik nr 15 do protokołu). Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła poinformował, że
wniosek został złożony przez Dyrektora PPZOZ p. Krzysztofa Kowalika w dniu 21 lipca 2020
roku. Dotyczy on zmiany wcześniej przedstawionego zakresu dotacji w związku z uzyskaniem
oszczędności z przeprowadzonych przetargów. Są to zmiany, które Dyrektor PPZOZ uważa za
zasadne.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera wyjaśniła, że wniosek, o którym mowa, różni się od
poprzedniego wniosku dwiema pozycjami: Diatermia I oraz Diatermia II. Jest to związane
z oszczędnościami, które wyniknęły z przeprowadzonych umów po przeprowadzeniu przetargu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę ww. zakresu dotacji.
Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim p. Krzysztof Kowalik przedstawił informację na temat
wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną
w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na podstawie Uchwały Nr 375/2019 Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 26.11.2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 16 do protokołu). Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik
powiedział, że zaleceń wynikających z wystąpienia pokontrolnego było 14, część z nich dotyczyła
aktualizacji w aktach prawnych obowiązujących w Szpitalu i przepisów prawnych, co zostało
niezwłocznie uczynione. Głównie chodziło o dostosowanie Regulaminu oraz Statutu w zakresie
zgodności z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą o działalności
leczniczej. Te dokumenty zostały przedstawione i ich realizacja już nastąpiła. W przypadku
punktu drugiego dotyczącego uchybień w zakresie poradni niefunkcjonujących w Szpitalu
sytuacja jest taka, że Narodowy Fundusz Zdrowia notorycznie przekładał ogłoszenie postępowań
konkursowych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w związku z tym utrzymywano
poradnie w konkursach, na które planowało się aplikować i pozyskać kontrakty. Podtrzymywane
jest stanowisko dotyczące utrzymywania takiego stanu, ze względu na fakt, iż nie są znane daty
ogłoszenia postępowań. Jeżeli chce się do nich przystąpić to rozpoczęcie dopiero procesu
utworzenia poradni i rejestracji uniemożliwiłby stawanie do konkursu w wyznaczonym przez
NFZ terminie. Kolejny punkt zaleceń dotyczył aktualizacji zapisów w Krajowym Rejestrze
Sądowym i w Biuletynie Informacji Publicznej, co również zostało zrealizowane w postaci
uaktualnienia danych. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zostali zobligowani
do tego, żeby na bieżąco, nie rzadziej niż raz w miesiącu, przedstawiać aktualizację jeżeli jest ona
wymagana. To samo dotyczy aktualizacji tablic informacyjnych w całym Szpitalu i poradniach,
odpowiedni kierownicy zostali zobligowani do tego, żeby ta aktualizacja odbywała się bez
zbędnej zwłoki. W kwestii nadzoru nad rozpatrywaniem skarg pacjentów i ich rodzin
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zaktualizowano zarządzenie Dyrektora w zakresie trybu przyjmowania skarg i na ten moment
wszystkie realne do osiągnięcia aspekty zostały wykonane. Będzie to również na bieżąco
weryfikowane. Jeżeli chodzi o kontrole wewnętrzne w Szpitalu, które według zaleceń były
wykonywane w zbyt małym zakresie zdecydował, że należy wyłączyć stanowisko pracownika,
który zajmuje się kontrolą wewnętrzną z Wydziału Organizacyjnego, w konsekwencji czego teraz
podlega bezpośrednio ono Dyrektorowi. Został stworzony plan kontroli i osoba zatrudniona do
tego celu na bieżąco go realizuje. Kolejnym punktem było odniesienie do norm zatrudnienia
pielęgniarek, czyli coś co wszystkich najbardziej nurtuje i martwi, dlatego że odpływ personelu
pielęgniarskiego w Szpitalu jest dosyć duży. Szpitale ościenne niestety proponują wyższe stawki
wynagrodzeń, niż Szpital powiatowy jest w stanie zaproponować.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła poprosił, aby Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odniósł się
do pisma związanego ze stypendiami, które umieszczone jest w punkcie 11e) Sprawy bieżące.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że są to działania mające na celu zatrzymanie
personelu pielęgniarskiego oraz zachęcenie młodych ludzi, osoby pracujące w innych szpitalach
lub tych którzy kończą szkoły, do pracy w PPZOZ. Ponadto zdecydował o podniesieniu pensji
pielęgniarskiej od 1 września o 300 zł, co pozwoli na zniwelowanie dużej różnicy w stosunku do
szpitali ościennych, która wynosi około 1000 – 1200 zł. Wyraził nadzieję, że ta kwota w jakimś
stopniu zatrzyma odpływ, a także da nadzieję pielęgniarkom, że Dyrekcja Szpitala
w porozumieniu z Zarządem Powiatu podejmuje działania mające na celu poprawę tej sytuacji.
Ponadto szuka się innych rozwiązań, oczywiście poza ogłaszaniem informacji w prasie czy
portalach branżowych. Wspólnie z Zarządem Powiatu zdecydowano również, że zostanie
uruchomiona kwestia stypendiów dla osób, które są na ostatnim roku szkoły. Będzie ono
przyznawane pod warunkiem podjęcia pracy, w tej chwili trwają jeszcze prace nad regulaminem,
jednak taki warunek będzie na pewno.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że Zarząd Powiatu jeszcze nie podjął takiej decyzji.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik zgodził się, jednak prowadzone są rozmowy i ma
nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze. Kolejnym aspektem są mieszkania, w tym zakresie
podjęto współpracę z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysławem Kiecą.
Będzie ona polegała na posiadaniu do dyspozycji mieszkań, które będą mogły zostać wynajęte
pielęgniarkom lub lekarzom chcącym podjąć pracę w PPZOZ. Jego zdaniem jest to bonus, który
pozwoli na pozyskanie osób, które chciałyby rozpocząć tę pracę.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał kto będzie finansował wynajem mieszkań.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że umowę podpisuje osoba zainteresowana
podjęciem pracy z Miastem, natomiast Powiat partycypowałby w kosztach remontu.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła poprosił o przedstawienie sytuacji kadrowej wśród pielęgniarek
na oddziałach szpitalnych.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że problem leży po stronie systemowej.
W przypadku PPZOZ jest to szczególnie widoczne ze względu na fakt, iż średnia wieku
pielęgniarek wynosi 49 – 50 lat. Trzeba liczyć się z tym, że te osoby będą sukcesywnie
przechodziły na emeryturę. Pocieszające jest to, że w 90% te osoby chcą w dalszym ciągu
pracować i podejmują pracę w Szpitalu, ale często nie jest to umowa o pracę tylko umowa
zlecenie, co powoduje że nie ma takiej identyfikacji z miejscem pracy jak w przypadku tej
pierwszej opcji. W ostatnich dwóch miesiącach wypowiedzenia złożyło ponad 20 pielęgniarek.
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Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał ile pielęgniarek z tych, które złożyły wypowiedzenia
zgodziło się jednak zostać.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że rozmowy są prowadzone cały czas.
Spotkania są zaplanowane na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Dyrektor próbuje przekonać te osoby,
żeby chociaż w jakiejś części pozostały w Szpitalu.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał, czy złożone wypowiedzenia spowodowane są tylko
kwestią finansową.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że raczej tak. Nie są podnoszone żadne inne
czynniki, które wpływałyby na ich pracę. Niektóre osoby mówią o tym wprost. On nie posiada
wiedzy o jakichkolwiek innych kwestiach. Wracając do informacji dotyczącej wykonania zaleceń
pokontrolnych powiedział, że w kwestii Zespołu oceny przyjęć oczekujących na świadczenia
w PPZOZ 17 lipca br. zostało wydane nowe Zarządzenie w tej sprawie. Jeżeli chodzi o zalecenie
dotyczące nietrzymania procedur konkursu na stanowisko lekarza kierującego oddziałem oraz
pielęgniarki oddziałowej pouczono pracowników Działu Kadr i zobowiązano kierownictwo tego
działu do przestrzegania rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym zakresie. Kolejne punkty
dotyczą zalegającego sprzętu w magazynie. W chwili obecnej część sprzętu została zlikwidowana
i sukcesywnie będzie on usuwany. Poinformował, że zobowiązał Zastępcę Dyrektora ds.
Ekonomiczno – Administracyjnych, aby do końca października sprzęt ten był w całości
zlikwidowany.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zauważył, że być może warto byłoby opracować harmonogramy
w poszczególnych budynkach, które pomogłyby scentralizować zakres prac likwidacyjnych.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że COVID - 19 nie pozwolił na sukcesywną
likwidację sprzętu. Dodał, że pracownicy przez dłuższy okres czasu pracowali w systemie
dwuzmianowym w celu niełączenia zespołów i to wszystko spowodowało pewne utrudnienia.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zauważyła, iż obecna Dyrekcja zastała taki stan, w związku
z tym sprzętu do likwidacji jest bardzo dużo. Nie jest to tylko sprzęt, który należało zlikwidować
za okres od września ubiegłego roku, ale sprzęt ten jest jeszcze z poprzednich lat.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik zgodził się z wypowiedzią Członka Zarządu p. Krystyny
Kuczera i poinformował, że bardzo często sprzęt ten był przechowywany w tragicznych
warunkach. Następnie przeszedł do punktu 13 dotyczącego planu zagospodarowania
niewykorzystanych obiektów należących do Szpitala. Poinformował, że do części budynku po
dawnym Oddziale Dermatologii i Neurologii planowane jest przeniesienie Apteki Szpitalnej oraz
utworzenie szatni dla personelu. W chwili obecnej podejmowane są konkretne działania w tym
temacie. W pomieszczeniach po dawnym Oddziale Rehabilitacyjnym w Wodzisławiu Śląskim
planowane jest rozszerzenie Izby Przyjęć. Budynek dawnego Oddziału Chorób Wewnętrznych I
w Wodzisławiu Śląskim oraz pomieszczenia dawnej Pracowni Endoskopii planuje się
wyremontować i przeznaczyć na prowadzenie działalności leczniczej po wybudowaniu
przewiązki łączącej ten budynek z budynkiem głównym Szpitala. Planowane jest również
przekazanie pomieszczenia po byłej pracowni RTG na Oddziale Chorób Wewnętrznych I
w Rydułtowach Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim w celu utworzenia Centrum
Opiekuńczo – Mieszkalnego. Pomieszczenia po administracji na terenie Szpitala w Rydułtowach
są już częściowo wynajęte Towarzystwu Miłośników Rydułtów. Przeniesiono tam z budynku
świetlicy sprzęt medyczny, który w Szpitalu był gromadzony od wielu lat. Sprzęt ten został
wyeksponowany i będzie możliwość zwiedzenia Izby Pamięci Szpitala w Rydułtowach.
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Następnie poruszył kwestię zarzutu nieterminowego wydawania kart informacyjnych leczenia
szpitalnego pacjentom. Zauważył, że w głównej mierze jest to spowodowane niedostatkami w
personelu lekarskim. Dodał, że przeprowadzane były rozmowy z kierującymi oddziałami i
osobami, które się tym na oddziałach zajmują, aby poprawić terminowość wydawania kart
informacyjnych i na ten moment sytuacja jest o wiele lepsza niż do tej pory. Nadzór nad
prawidłowym wydawaniem kart powierzono Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła poprosił, aby Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik przybliżył
sytuację związaną z problemem epidemiologicznym, jak również sytuacją finansową Szpitala.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik poinformował, że na dzień dzisiejszy Szpital nadal
pracuje w ograniczonym zakresie. Jest to spowodowane pandemią koronawirusa. Nie wiadomo
jak sytuacja będzie się rozwijać. Na dzień dzisiejszy ilość pozytywnych wyników rośnie.
Prawdopodobnie jesienią sytuacja związana z koronawirusem utrzyma się na tym samym
poziomie lub będzie trudniejsza, w związku z tym nie są wykonywane zabiegi planowe. Aby móc
uruchomić w jakimkolwiek zakresie zabiegi planowe, potrzebne są pokoje jedno lub dwuosobowe
z własnym węzłem sanitarnym, żeby móc umieścić pacjenta w takim oddziale i odizolować od
pozostałych pacjentów. Należałoby również wyznaczyć personel, który obsługiwałby tylko tych
pacjentów. W związku z tym, że takich możliwości lokalowych na dzień dzisiejszy nie ma,
zdecydowano o konieczności zakupu analizatora pozwalającego na wykonywanie testów na
obecność koronawirusa. W chwili obecnej urządzenie to jest walidowane, czyli musi wykonać
określoną liczbę testów, które potwierdza inne laboratorium. Na chwilę obecną urządzenie działa
bez zarzutu - wszystkie testy się potwierdziły.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał, czy badaniem objęci byli tylko pacjenci przyjmowani do
Szpitala.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że głównie bazowano na personelu.
Poinformował, że w tym tygodniu zostanie podpisana umowa z osobą, która jest niezbędnie
potrzebna do zgłoszenia wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia po
to, aby wpisać urządzenie i laboratorium na listę ministerialną.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła stwierdził, że nie powinno być z tym problemu, dlatego że mówi
się, iż konieczne jest rozszerzenie bazy w celu wykonywania większej liczby wymazów.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że ma taką nadzieję. Liczy na uzyskanie
szybkiej rejestracji tego urządzenia, co pozwoli na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia na refundację testów, a to z kolei przełoży się na możliwość uruchomienia w pewnym
zakresie przyjęć planowych. Po pierwsze jest to konieczne z uwagi na rosnące kolejki pacjentów.
Z drugiej strony nie wiadomo jak Szpital będzie rozliczony za ten rok. Powiedział, że pojawiły się
zapowiedzi ustne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że okres rozliczeniowy na ten rok,
który jest do marca 2021 roku zostanie przesunięty do czerwca. Dzisiaj po przeprowadzonej
rozmowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach okazało się, że to w zasadzie straciło
rację bytu. Sytuacja wyglądałaby inaczej gdyby Szpital nie pracował przez trzy miesiące, a potem
wróciłby do normalnego trybu, ale większość (90%) szpitali nie zaczęło normalnie pracować i
nawet nie ma perspektywy, że tak się stanie w tym roku, dlatego że jesienią nałożą się na siebie
koronawirus z grypą. Jesienią zawsze jest zwiększona zachorowalność na tego typu infekcje, więc
nie ma nadziei na to, że Szpital zacznie normalnie pracować. Nie wiadomo jak Szpital będzie
rozliczony i jak w przyszłym roku będzie przebiegał proces kwalifikacji, gdyż ustalona sieć
szpitali, obowiązuje do czerwca przyszłego roku, a później powinna się odbyć nowa kwalifikacja.
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy to się w ogóle odbędzie.
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Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał jak wygląda tryb pracy na oddziałach.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że w tej chwili odtworzono w całości
Oddział Ortopedyczny i Oddział Chirurgiczny, dlatego że trwają przygotowania do wykonywania
zabiegów planowych od 1 września. Pozyskano nowy zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie
ortopedii, który dołączył do już istniejącego zespołu. Na ten moment przybyło 6 specjalistów.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał ilu specjalistów odeszło.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że nikt nie odszedł.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał ilu będzie specjalistów na Ortopedii.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że docelowo będzie 12 osób, w tej chwili
jest ich 11. Następnie poinformował, że nadal funkcjonują w Szpitalu dwa punkty wymazowe.
Obecnie wymazy robione są w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim, ale nie będzie się rezygnować z
drugiego punktu, gdyż jesienią najprawdopodobniej nastąpi duży wzrost zachorowań. Dodał, że
najistotniejszą kwestią mającą wpływ na koszty ponoszone przez Szpital jest wzrost wynagrodzeń
za pracę, więc jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę i nie ma potrzeby utrzymywania tego
stanowiska, nie uzupełnia się go, a wolne środki pozostałe po tym pracowniku przeznacza się na
sukcesywne podnoszenie wynagrodzeń, aby zmniejszyć dysproporcję pomiędzy sąsiednimi
szpitalami. Drugą sprawą są obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń, które odbywają się w drodze
rozporządzeń, czy ustaw. Jest to stały wzrost kosztów związany z podnoszeniem pensji
minimalnej. Kolejną kwestią jest podwyżka wynikająca z rozporządzenia dla wszystkich
zawodów medycznych od lipca. Na to nie ma żadnego wpływu. Dodał, że wzrosły wszystkie
koszty, np. za 100 sztuk rękawiczek płacono 17 zł, a w tej chwili 43 zł. Zauważył, że gwałtownie
wzrosło zużycie rękawic. Do tej pory zużycie dzienne było na poziomie 200-250 sztuk, w tej
chwili jest to 500 sztuk. Dodatkowo ceny wzrosły nawet o 200-300% i to wszystko przekłada się
na koszty funkcjonowania Szpitala. O ile w miesiącach marzec, kwiecień tego roku udało się
pozyskać ze źródeł zewnętrznych różne dotacje i pomoc, o tyle obecnie ta pomoc słabnie.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał jak finansowo zakończy się ten rok.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że na ten moment nikt nie jest w stanie
odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że z jednej strony zmniejszając liczbę zabiegów, ogranicza
się koszty, z drugiej strony trzeba mieć na uwadze to, że jednak są pacjenci, którzy czekają w
kolejkach na zabiegi, a najważniejsze jest dobro i zdrowie pacjenta. Trudno też całkowicie
wstrzymać liczbę udzielanych świadczeń.
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zapytał ile średnio wynosi procentowe obłożenie na oddziałach.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że jest ono na poziomie 50-60%, z
wyjątkiem Interny, która notorycznie jest zapełniona. W Szpitalu podejmuje się działania w celu
ograniczenia kosztów, ale nie można tego robić kosztem pacjentów ani bezpieczeństwa personelu.
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zauważyła, że na chwilę obecną wynik finansowy to
prawie 1 900 000 zł na minusie.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że rok nie zakończy się takim wynikiem,
gdyż po pierwsze wzrasta wynagrodzenie pielęgniarek od 1 września, a poza tym mimo wszystko
planuje się wznowienie zabiegów planowych. Nie wiadomo jak to będzie rozliczane. Za kilka
miesięcy może się okazać, że jednak będzie brane pod uwagę wykonanie, a to groziłoby
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zmniejszeniem kontraktu. Stwierdził, że do tego nie można dopuścić. W jakimś zakresie trzeba
zacząć działać, ale rozpoczęcie pracy planowej oczywiście zwiększa koszty.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację na temat wykonania zaleceń pokontrolnych
wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 14
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu p. Katarzyna Froncek zwróciła się
o zatwierdzenie protokołu z otwarcia ofert w postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje
nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Wodzisławski w
2020 roku spisany w dniu 15.07.2020 r. (załącznik nr 17 do protokołu). Kierownik
poinformowała, że w dniu 3 czerwca 2020 r. na stronie BIP Powiatu Wodzisławskiego zostało
zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub
nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Wodzisławski w 2020 roku.
Termin składania ofert wyznaczony został na 15.07.2020 r. i w którym oferty złożyły trzy
podmioty:
1) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,
2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP) z siedzibą w Warszawie,
3) Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.
Po analizie ofert, na tym etapie postępowania najkorzystniejszą ofertę złożył Bank: Pekao S.A.
Szczegóły wyliczeń zawarte są w przedstawionym protokole. Zgodnie z zapisem rozdz. 12.2
Specyfikacji Warunków Postępowania, zostały przeprowadzone negocjacje złożonych ofert. Do
negocjacji zaproszono Bank Pekao S.A. oraz Bank PKO BP. Negocjacje odbyły się dnia
20.07.2020 r. W rezultacie obydwa banki ponownie złożyły swoje oferty. Po analizie wszystkich
ofert, pierwotnych jak i po negocjacjach, stwierdzono że najkorzystniejszą ofertę złożył bank:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP) – złożoną podczas negocjacji w dniu
20.07.2020 r., którą rekomenduje się do przyjęcia jako najkorzystniejszą ofertę.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na wybór
podmiotu w związku z ww. sprawą oraz wybrał Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.
(PKO BP) jako agenta emisji obligacji.

Ad. 15
a)
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 18 do protokołu). Kierownik przekazała, że zmian w planie wydatków
budżetu Powiatu Wodzisławskiego budżetowej należy dokonać w:
1) rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztowej dla zadania pn. „Budowa windy osobowej dla zespołu budynków przy
ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim” ( kwota 25 000,00 zł),
2) dziale 801w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy
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osobowej dla zespołu budynków przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śląskim” (kwota
22 755,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 613/2020 w ww. sprawie.

b)
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu p. Katarzyna Froncek przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków
(załącznik nr 19 do protokołu). Kierownik poinformowała, że zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w związku z:
1) decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.9.2020 z dnia 4 lipca 2020r. zwiększającą
plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 43 259,83 zł),
2) decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.12.4(2).2020Ał/JC
z dnia 14 lipca 2020r. zwiększającą kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na
sfinansowanie kosztów obsługi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu
Śląskim w związku ze zwiększonymi nakładami pracy związanymi z pandemią COVID-19
(kwota 40 000,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 614/2020 w ww. sprawie.

c)
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu p. Katarzyna Froncek przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie dostosowania planu finansowego
dochodów budżetowych w związku z dokonaniem zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na
2020 rok (załącznik nr 20 do protokołu). Kierownik wyjaśniła, że z uwagi na podjęcie w dniu
dzisiejszym w punkcie 14b) uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej budżet, należy dokonać
dostosowania planu finansowego dochodów budżetu Powiatu do rozdziału i paragrafu klasyfikacji
budżetowej.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 615/2020 w ww. sprawie.

d)
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 kwot wydatków z rezerwy
celowej (załącznik nr 21 do protokołu). Kierownik przekazała, że przeniesień z rezerwy celowej
dokonuje się na rozdział 80115 w celu zabezpieczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli.
15

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 616/2020 w ww. sprawie.

e)
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu p. Katarzyna Froncek przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wskazania dwóch członków
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją
obligacji komunalnych Powiatu Wodzisławskiego na łączną kwotę 7 000 000 zł (załącznik nr 22
do protokołu). Kierownik przekazała, że zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych dokonuje dwóch członków
zarządu wyznaczonych przez organ wykonawczy. Proponuje się, aby do dokonania tych
czynności wyznaczyć Starostę p. Leszka Bizonia i Wicestarostę p. Tadeusz Skatułę.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 617/2020 w ww. sprawie.

f)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Strzebińczykowi –
Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Gorzyczkach do podejmowania czynności związanych z utworzeniem oraz bieżącą
działalnością Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach (załącznik nr
23 do protokołu). Członek Zarządu powiedziała, że istnieje konieczność dostosowania
instytucjonalnej pieczy zastępczej do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej związanych ze standaryzacją obiektu w terminie do 31.12 br. Projekt uchwały
związany jest, więc z utworzeniem Domu Dziecka w Radlinie, jak również nowej placówki
w budynku w Gorzyczkach. W roku bieżącym po podpisaniu umowy notarialnej, podjęte zostały
działania w kierunku przygotowania obiektu w Radlinie, jednakże na proces wpłynęły pandemia
i zmiana na stanowisku Dyrektora placówek pieczy zastępczej. Na etapie projektowania budynku
w Radlinie również napotkano trudności. Budynek w Gorzyczkach będzie rozdzielony na dwie
placówki, będzie to dom dziecka, jak również placówka opiekuńczo – wychowawcza. W celu
sprostania wymaganiom ww. przepisów muszą zostać poczynione działania w kierunku
zarejestrowania czy ustalenia statutu tej jednostki. Na tej podstawie proponuje się udzielenie
pełnomocnictwa Dyrektorowi do podejmowania czynności związanych z utworzeniem oraz
bieżącą działalnością Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach, czyli
tej którą planuje się utworzyć.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 618/2020 w ww. sprawie.

Ad. 16
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła skargę na działalność Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz rodziny zastępczej (załącznik nr 24 do protokołu).
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Członek Zarządu powiedziała, że w dniu 30 lipca br. do Starosty została skierowana skarga na
działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w zakresie
dotyczącym pieczy zastępczej i współpracy z rodzinami biologicznymi. Po otrzymaniu tej skargi
Starosta zwrócił się o opinię prawną w tym zakresie i w stosunku do której Mecenas
p. Aleksandra Miera – Spyra uznała, że korespondencję tę należy uznać jako skargę na
działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz rodziny
zastępczej. Przywołała również przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej i stosownie do przepisu art. 38b ust. 1 ww. ustawy zarząd powiatu sprawuje kontrolę
nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne
domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Organizatorem pieczy zastępczej
jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.
W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego Starosta
przekazał skargę do Zarządu Powiatu. Na tej podstawie organ winien podjąć czynności
wyjaśniające, zapoznając się ze stanowiskiem strony skarżącej i PCPR, przy udziale mecenasa.
Wobec powyższego proponuje się wyznaczenie dwóch osób do ich przeprowadzenia.
Po wypracowaniu rozstrzygnięcia temat wróci na posiedzenie i Zarząd Powiatu podejmie
stosowną uchwałę.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyznaczył Panią Krystynę Kuczerę oraz Pana Jana Zemło
do przeprowadzenia czynności wyjaśniających wobec skargi na działalność Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Wskazani przedstawiciele Zarządu wyrazili
zgodę na ich przeprowadzenie.

Ad. 17
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr DPA.0211.22.2020 (załącznik nr 25 do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 2/VII/2020 (załącznik nr 26 do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 24/2020
(załącznik nr 27 do protokołu),
d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 38/2020 (załącznik nr
28 do protokołu),
e) pismem Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dotyczącym udzielenia
dodatkowego wsparcia w postaci stypendium dla absolwentów studiów licencjackich szkół
pielęgniarskich (załącznik nr 29 do protokołu),
Zarząd Powiatu postanowił rozeznać ww. sprawę.
f) wynikiem finansowym Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 30
do protokołu).
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Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił informację dotyczącą wsparcia udzielanego
w ramach tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim (stan na
dzień 03 sierpnia br.). Realizując zadania na rzecz pomocy przedsiębiorstwom, którzy ponieśli
straty ekonomiczne w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, urząd oferuje pracodawcom
następujące formy pomocy:
1) Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (do kwoty 5000 zł). Do dnia 03 sierpnia złożono 5168
prawidłowo wypełnionych wniosków. Zrealizowano 5153 wniosków i wypłacono pożyczki na
kwotę ogółem 25,8 mln zł.
2) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
samozatrudnionych. Ogółem złożono 834 wnioski. Zrealizowano 830 wniosków i wypłacono
kwotę 2,9 mln zł.
3) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców. Ogółem złożono 781 wniosków. Zrealizowano 717
wniosków i wypłacono 11,7 mln zł.
4) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej
jednostki organizacyjnej. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 5 wniosków od organizacji
kościelnych. Zrealizowano 4 wnioski i wypłacono 11,2 tys. zł.
5) Niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych:
 pożyczka ta ma umożliwić organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
którzy prowadzili działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r.
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności,
 pożyczka będzie udzielania ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, ale nie
więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie
wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank
Polski,
 rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres
spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,
 pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja
pozarządowa i podmiot, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą
prowadzili działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają
egzekucji. Wpłynęło 8 wniosków o pożyczkę, zrealizowano 6 wniosków i wypłacono 23,2
tys. zł.
Na realizację ww. zadań urząd otrzymał łącznie 56,0 mln zł (ostatnia decyzja Ministra z 14 lipca
br. na kwotę 8,0 mln zł). Do dnia 31 lipca br. wypłacono łącznie 40,5 mln zł. Po rozmowie
z Dyrektorem PUP i analizie ustalono, że na realizację kolejnych wniosków w przyszłych
miesiącach potrzebne będzie w sumie 53,0 mln zł, czyli ma nadzieje, że przynajmniej na dzień
dzisiejszy te 56 mln zł jest kwotą wystarczającą do wypłacenia tych zobowiązań.
Ponadto liczba bezrobotnych, zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu
Śląskim od marca br., tj. od czasu wystąpienia pandemii stale rośnie (średnio o około 200 osób
miesięcznie). Na koniec lipca br. bez pracy w powiecie wodzisławskim było 3246 osób.
W porównaniu do lipca roku ubiegłego jest to przyrost o prawie 100%. Jednocześnie – jest to
pocieszająca informacja – rośnie ilość podjęć pracy, która w tym roku w poszczególnych
miesiącach wyglądała następująco:
 styczeń 2020 – 187,
 luty 2020 – 239,
 marzec 2020 – 162,
 kwiecień 2020 – 90,
 maj 2020 – 111,
 czerwiec 2020 – 198,
 lipiec 2020 – 247.
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Wśród osób rejestrujących się w okresie pandemii przeważają pracownicy biurowi, sprzedawcy,
pracownicy produkcji i pracownicy fizyczni. Znamienne jest to, że pracę utraciło wielu
fachowców (np. stolarze, krawcy, kucharze, rzeźnicy, cukiernicy i piekarze, elektrycy), zaliczani
wcześniej do zawodów głęboko deficytowych. Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach
podejmą oni zatrudnienie, jeśli rynek odbuduje się na poziomie, zbliżonym do tego sprzed
pandemii. Po dużym spadku w kwietniu br., będącego efektem zamrożenia gospodarki, większość
branż odrabia straty i ponownie zatrudnia. Wraca, choć jeszcze nie w takim tempie, jak
następowały zwolnienia, rekrutacja do pracy w Czechach. Najmniejsze straty w czasie pandemii
odnotowała branża budowlana, która nadal poszukuje do pracy robotników budowlanych i innych
fachowców. Pracodawcy ponownie składają oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców
(głównie Ukraińców) w ilości około 3 000 miesięcznie, czyli na poziomie sprzed epidemii. Stopa
bezrobocia wynosi w granicach 6,6 % w stosunku co do tego co było w miesiącu w styczniu
wzrosło to o prawie 1,5%. Liczba zarejestrowanych z 2511 w miesiącu styczniu wzrosła do 3246
osób.
Ad. 18
Nie odnotowano.

Ad. 19
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 lipca 2020 r. został przyjęty.

Ad. 20
Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 5 sierpnia 2020 r.
Sporządziła:
Weronika Ciszek
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 20 sierpnia 2020 r.
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