Wodzisław Śl., dn. 9 września 2020 r.
WRZ.0022.38.2020
Protokół Nr 106/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 9 września 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
Krystyna Kuczera - Członek Zarządu
Kornelia Newy - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu
Nieobecny był Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła.
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Mariusz Rakowski
- Skarbnik Powiatu
Adam Duży
- Radca prawny
Anna Słotwińska - Plewka - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.
Krzysztof Kowalik
- Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Anita Wardzyk - Kulińska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Magdalena Biernat
- Biegły rewident (zdalnie)
Arkadiusz Łuszczak
- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transport

Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.
4. Przedstawienie informacji o realizacji Programu Naprawczego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim na lata 2019-2021 za okres do 31 lipca 2020r.
5. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim za rok obrotowy 2019,
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b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
c) stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku
pielęgniarstwo.
6. Skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie stypendium
przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, do:
a) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w celu
zaopiniowania,
b) 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,
c) konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego – podjęcie uchwały Zarządu
Powiatu w przedmiotowej sprawie.
7. Konsultacje projektu 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:
a) przedstawienie opinii związków zawodowych w sprawie ww. projektu uchwały,
a także przekazanie ich do Rady Powiatu Wodzisławskiego,
b) zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania
oraz projektu stanowiska Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych odnośnie
ww. projektu uchwały.
8. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego opracowania
pt. „Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego”.
9. Wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujących dróg:
a) ul. Parkowa w Czyżowicach na odcinku stanowiącym przedłużenie drogi gminnej
ul. Parkowej o numerze ewidencyjnym 510 046 S do skrzyżowania z drogą gminną
ul. Polną o numerze ewidencyjnym 510 060 S wraz z przedłużeniem za przejazd kolejowodrogowy,
b) ul. Bolesława Prusa w Gorzycach na odcinku stanowiącym przedłużenie drogi gminnej
ul. Bolesława Prusa o numerze ewidencyjnym 510 086 S do skrzyżowania z drogą
powiatową ul. Piaskową o numerze ewidencyjnym 5022 S,
c) odnoga ul. Wałowej w Bełsznicy na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną
ul. Wałową o numerze ewidencyjnym 510 010 S w kierunku przejazdu kolejowodrogowego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną,
d) ul. Graniczna w Turzy Śląskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną odnogą
ul. Mszańskiej o numerze ewidencyjnym 510 219 S do granicy miejscowości Turza Śląska
z miejscowością Krostoszowice w gminie Godów.
10. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
b) poparcia zgłoszenia przez Miasto Wodzisław Śląski i Powiat Wodzisławski projektu
do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej +
do 2028 roku.
11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r.,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r.
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12. Rozpatrzenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 r.
13. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń części budynku biurowego na
placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z zagospodarowaniem terenu w Radlinie przy
ul. Odległej 140”,
b) wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie
funkcjonowania „Centrum opiekuńczo - mieszkalnego - moduł II w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.
14. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdań oraz projektów
stanowisk Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych przeprowadzonych odnośnie projektów
uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Gorzyczkach,
b) zmiany Uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
25 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka
w Gorzyczkach.
15. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Gliwice
w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadania publicznego, jakim jest
kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
b) zmiany Uchwały Nr XXI/272/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia
2016 roku w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim.
16. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na organizację dodatkowych zajęć nauki z języka
polskiego dla ucznia klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
w wymiarze 2 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.
17. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie limitu wydatków Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. ujętych w paragrafie
427 klasyfikacji budżetowej - „Zakup usług remontowych” o kwotę 12.000 zł i przeznaczenie
jej na inny cel.
18. Rozpatrzenie próśb dyrektorów o zgodę na podział na grupy na zajęciach edukacyjnych
w następujących szkołach:
a) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
b) w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
c) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu
Śląskim,
d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie.
19. Zaakceptowanie zadań do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
20. Rozpatrzenie prośby w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie limitu wydatków
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. ujętych w paragrafie
427 klasyfikacji budżetowej - „Zakup usług remontowych” o kwotę 1000 zł i przeznaczenie
jej na inny cel.
21. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków,
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b) 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,
c) zmian w planach finansowych wydatków powiatowych jednostek budżetowych
na 2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między dysponentami
budżetowymi,
d) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem
zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok.
22. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 1/VIII/2020,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/IX/2020,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 4/2020,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 35/2020.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 września 2020 r.
25. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3
Dyrektor PUP p. Anna Słotwińska-Plewka przedstawiła sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku (załącznik nr 2 do protokołu).
Stwierdziła, że rok 2019 okazał się z obecnej perspektywy bardzo dobrym rokiem, jeżeli chodzi
o rynek pracy, a wszystkie informacje na ten temat zawarte są w sprawozdaniu. Natomiast warto
przybliżyć jak sytuacja wygląda obecnie, bo pandemia miała ogromny wpływ na stan bezrobocia
i rynku pracy. Pojawiają się różne analizy i prognozy jak będzie się kształtowała stopa bezrobocia
wraz z prognozowanym spadkiem PKB. Dyrektor wyraziła opinię, że jeżeli chodzi
o sytuację rynku pracy, to jeszcze tak źle nie jest, bo mimo iż stan osób bezrobotnych
w tutejszym PUP wzrósł o około 800 osób, jednak nie należy tych cyfr brać dosłownie, ponieważ
ze względów bezpieczeństwa nie są w PUP przyjmowane jak kiedyś osoby bezrobotne
w wyznaczonych terminach i dlatego też nie jest włączanych około 100 osób miesięcznie
z ewidencji i oni się kumulują. Można zatem powiedzieć, że około 300-400 to jest faktyczna liczba
osób jaka została zwolniona. Jednak po takim szoku dla firm w miesiącach kwiecień –maj, kiedy
to firmy nie przyjmowały do pracy, teraz sytuacja się poprawiła i pracodawcy znowu zaczynają
przyjmować pracowników, w tym także cudzoziemców, oprócz tych branż, które mają największe
problemy, czyli turystycznej, w pewnej części gastronomiczna oraz branża rozrywkowa. Jest
początek września, a podjęć pracy w oświacie jest około 100, przy czym zwykle zdarzało się tak,
że we wrześniu podejmowali pracę nauczyciele zatrudnieni na czas określony, a w tym roku jest
dużo przyjęć pomocy nauczycieli, co może się wiązać z tym, że obecnie szkoły i przedszkola
funkcjonują w innym reżimie sanitarnym. Ponadto, nie na terenie naszego powiatu, ale w pobliżu,
funkcjonuje firma Eko-Okna, która będzie chciała zatrudnić 1 500 pracowników, bo buduje
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kolejną halę produkcyjną, a aktualnie zatrudniają już około 6 500 pracowników. Podobnie dobrze
wygląda sytuacja w przypadku firmy KES z Czech. Z danych Eurostatu wynika, że obecnie
najniższe bezrobocie w Europie występuje w Czechach, a zaraz potem w Polsce, jednak
nie wiadomo jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie. Obecnie wielu pracodawców
nie zwalnia pracowników, choćby dlatego, że aby otrzymać środki w ramach tarczy
antykryzysowej warunkiem było to, że przez czas dofinansowania nie należy zwalniać
pracowników. Jednak pomimo to, pojawiają się nowe oferty pracy. Najgorsze chwile PUP ma już
za sobą, większość spraw jest już ustabilizowana i działalność urzędu polega głównie
na umarzaniu pożyczek i prowadzeniu innych spraw bieżących. Na konta przedsiębiorców z terenu
Powiatu wpłynęło 47 mln zł, a wnioski nadal wpływają, choć już dużo mniej, w dyspozycji
PUP było 56 mln zł.
Starosta p. Leszek Bizoń zapytał czy można powiedzieć, że ten najgorętszy okres związany
z udzielaniem wszelkich form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej PUP ma już za sobą,
mając na uwadze sygnały o możliwej drugiej fali zachorowań na Covid-19.
Dyrektor PUP p. Anna Słotwińska-Plewka powiedziała, że z tego co można przeczytać
o zamierzeniach rządu wynika, że rząd nie planuje już działań typu zamykanie zakładów pracy,
więc nie wpłynie to w znaczący sposób na rynek pracy. Nie wygląda też na to, że będą nowe formy
pomocy państwa, takich którymi musiałby się zająć PUP. Zatem urząd wraca do swoich
dotychczasowych działań, przyjmuje oferty pracy i kieruje osoby bezrobotne do pracy. PUP jest
otwarty na tyle, że każdy może swoją sprawę załatwić. Poza tym będą także prowadzone działania
z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu np. webinaria, wideokonferencje, spotkania dla
pracodawców w sposób zdalny. Planuje się zaistnienie PUP w Wodzisławiu Śl. na Instagramie,
gdzie koncentruje się zainteresowanie młodych ludzi. Nawet jeżeli nadejdzie druga fala
zachorowań na Covid-19, to PUP jest przygotowany i nie będzie już takiego wstrząsu jak na
początku epidemii.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała o program praktyk zawodowych dla uczniów, które
miały być zorganizowane we współpracy z PUP w maju br.
Dyrektor PUP p. Anna Słotwińska-Plewka odpowiedziała, że w tym roku już się to nie uda,
ale jeżeli sytuacja na to pozwoli, to praktyki te zostaną zorganizowane w 2021 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

Ad. 4
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przekazała, że zgodnie z przepisami PPZOZ był
zobowiązany do końca września 2019 r. przedłożyć program naprawczy, w związku z uzyskaną
stratą finansową, co zostało zrealizowane i w październiku 2019 r. program ten został
zatwierdzony przez Radę Powiatu. Obecnie zamierza się przedstawić Radzie Powiatu efekty
realizacji programu naprawczego, w związku z tym, iż najbliższa sesja Rady Powiatu poświęcona
będzie funkcjonowaniu służby zdrowia.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik przedstawił informację o realizacji Programu
Naprawczego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2019-2021 za okres do 31 lipca
2020r. (załącznik nr 3 do protokołu). Stwierdził, że poszczególne punkty Programu Naprawczego
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i sposób ich realizacji zostały szczegółowo opisane w przedłożonym materiale. Dyrektor zwrócił
uwagę, że Szpital funkcjonuje obecnie w wyjątkowym okresie - czasie pandemii i część zadań
założonych w Programie Naprawczym została wstrzymana, np. pozyskanie lekarzy, którzy
chcieliby prowadzić badania kliniczne w Szpitalu. Jest to obecnie niemożliwe do realizacji,
ale dyrekcja PPZOZ będzie wracać do tego tematu. Podobnie pomysły na zakontraktowanie
dodatkowych świadczeń, jak np. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, czy Centrum Psychiatrii, na ten
moment są niemożliwe do realizacji z przyczyn niezależnych od dyrekcji PPZOZ, do których
powróci się, jeżeli uda się opanować epidemię na poziomie kraju. Obecnie największy nacisk
kładzie się na pozyskanie zwiększonych przychodów dla Zakładu, co w części udało się
zrealizować, zwłaszcza jeżeli chodzi o przeglądy procedur i zmianę wyceny świadczeń w Izbie
Przyjęć, co przełożyło się na konkretną kwotę.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy powiedziała, że zaciekawiło ją, iż w PPZOZ funkcjonują różne
komitety i zespoły, których jest bardzo dużo i zapytała czy wszystkie muszą funkcjonować i kto
w nich pracuje.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że do funkcjonowania tych wszystkich
zespołów obligują przepisy prawa. Kierowanie tymi zespołami należy do Zastępcy Dyrektora
PPZOZ ds. Lecznictwa oraz pielęgniarek epidemiologicznych, które uczestniczą w pracach tych
zespołów, jak również inni pracownicy Szpitala. Informacja na ten temat została zawarta
w Programie Naprawczym w kontekście ewentualnej akredytacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać Radzie Powiatu Wodzisławskiego informację
o realizacji Programu Naprawczego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2019-2021
za okres do 31 lipca 2020r.

Ad. 5
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2019 (załącznik nr 4 do protokołu). Przypomniała,
że corocznie Rada Powiatu zatwierdza sprawozdanie finansowe PPZOZ do końca czerwca, jednak
w tym roku termin ten został przesunięty do końca września, ze względu na epidemię. Zgodnie
z wymogami prawa, sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta.
Biegły rewident p. Magdalena Biernat powiedziała, że wyniki Szpitala są widoczne, wysokość
zobowiązań jest taka jak w bilansie rachunku zysków i strat. Zwróciła uwagę na duże trudności
z płatnościami, bo to jest największy problem PPZOZ i straty, których pochodną są problemy
ze spłatą zobowiązań. Na tą chwilę Szpital na szczęście regulował zobowiązania budżetowe,
zobowiązania kredytowe i zobowiązania wobec pracowników. Niestety zobowiązania wobec
dostawców są regulowane z dużymi opóźnieniami. Obecnie Szpital nie ma problemów takich,
że ktoś ich pozywa, czy próbuje spowodować upadłość, natomiast problemy są w kwestii
zobowiązań wobec dostawców. Dyrekcja PPZOZ dogaduje się, układa z dostawcami, rozkładają
należności na raty, natomiast to może powodować dalsze problemy, że ci dostawcy zaprzestaną
dostarczać swoje towary czy usługi, czy być może któryś straci cierpliwość i wejdzie na drogę
bardziej oficjalną. Jest to trochę wątpliwe, bo firmy współpracujące ze szpitalami mają
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świadomość i wkalkulowane w swoją działalność to, że te płatności są opóźnione, ale nie mogą
być opóźniane w nieskończoność i stale rosnąć, jest gdzieś taki moment, że nikt nie pozwoli sobie
na przekroczenie pewnych granic. Na tą chwilę to jest największym problemem Szpitala
i na to trzeba zwrócić uwagę, bo jeżeli zobowiązania wymagalne będą się pogłębiać i spowodują,
że przestaną być płacone zobowiązania te najważniejsze - budżetowe, kredytowe i wobec
pracowników, to już trudno będzie wyjść z takich problemów. Faktem jest, że przy obecnym
sposobie finansowania problemy te trudno będzie rozwiązać, trzeba będzie poszukać
np. dodatkowych źródeł dochodów, żeby pieniądze wpływały do jednostki, jednak kontrakt jest
jaki jest i z NFZ nie ma możliwości uzyskać większej ilości pieniędzy niż jest zakontraktowane.
Dużym problemem są straty z lat ubiegłych, których pochodną są wysokie zobowiązania
kredytowe i zobowiązania ratalne wobec ZUS-u i PFRON-u, które nie były pokrywane, narastały
i narastają nadal. Niestety nie ma widoków na to, że finansowanie służby zdrowia będzie na tyle
dobre, żeby nagle mogły być generowane zyski i można pokrywać starty narosłe w poprzednich
latach. Dodała, że nie są to odosobnione problemy, jeżeli chodzi o finansowanie szpitali,
bo problemy takie są w całym kraju, że kontrakty są jakie są, a po drugiej stronie koszty ciągle
rosną. Trzeba będzie poszukać jakiegoś rozwiązania, żeby szpital mógł w miarę spokojnie
funkcjonować
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że Zarząd ma świadomość, iż wysokość tych zobowiązań,
szczególnie wymagalnych, powoduje problemy z bieżącym funkcjonowaniem, a te narastające
i nakładające się na siebie straty z lat ubiegłych również nie pomagają. W bieżącym roku do tych
trudności doszły jeszcze problemy związane z funkcjonowaniem w warunkach pandemii.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy stwierdziła, że od lat na spotkaniach samorządowych,
w mediach, słyszy się o tym, że szpitale są w złej kondycji finansowej, jest to stale powtarzane.
Należy zwrócić uwagę na to, o czym wspomniała też biegły rewident, że dyrekcja Szpitala dzięki
swoim umiejętnościom i prowadzonym negocjacjom z kontrahentami jakoś tą działalność bieżącą
prowadzi.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik potwierdził, że szpitale są w złej sytuacji od wielu lat
i to się nie zmieniło, źle są wyceniane procedury, które są niedoszacowane, co powoduje ciągłe
zadłużanie się szpitali. W ostatnich latach doszło do tego znaczące zwiększenie kosztów, jakiego
do tej pory nie było, czy też zmieniające się interpretacje przepisów, dające możliwość ubiegania
się o roszczenia do kilku lat wstecz, a także znaczące zwiększenie minimalnego wynagrodzenia.
Działania naprawcze, oszczędnościowe prowadzone są cały czas, jednak niwelowane są przez
ciągle rosnące koszty, a działania naprawcze nie mogą być prowadzone kosztem pacjentów,
czy bezpieczeństwa personelu. Rosną również koszty związane z nagrodami jubileuszowymi
i innymi tego typu, bo personel się starzeje i te obciążenia są coraz wyższe. Ponadto podwyżki cen
środków ochrony osobistej związane z pandemią na niespotykaną dotąd skalę wpływają również
na kondycję finansową Szpitala. Tak jak powiedziała biegły rewident – PPZOZ nie ma możliwości
poradzenia sobie samodzielnie z zaległościami finansowymi, które powstały w latach ubiegłych.
Zastępca Dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych p. Anita Wardzyk-Kulińska
zwróciła uwagę, że w rachunku zysków i strat za 2019 r. gdzie strata jest na poziomie
-3 647 298 zł, koszty odsetek są na poziomie 1 471 000 zł, głównie za zobowiązania
długoterminowe – pożyczka, kredyt, układ ratalny z ZUS w związku z tym, że zmieniła się
interpretacja dotycząca rozliczania kosztów kontraktowych i obowiązku naliczania składek,
a także układ ratalny z PFRON. Kwota tych odsetek to znacząca pozycja w planie finansowym
PPZOZ.
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Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, że Zarząd ma świadomość jakie są obciążenia PPZOZ
i rozważany jest temat udzielenia wsparcia finansowego Szpitalowi przez Powiat, jednak stać go
obecnie na niewielką pomoc. Zapytał, czy jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne, możliwe jest
podjęcie jakichkolwiek działań, np. pozyskanie środków zwrotnych, aby sfinansować
te najpilniejsze do spłacenia zobowiązania wymagalne.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że możliwości PPZOZ są mocno
ograniczone. Zastanawiano się nad restrukturyzacją zaciągniętych kredytów z firm zewnętrznych,
jednak to nie zmieni sytuacji do razu. Ponadto, NFZ od września nie będzie już płacił za
świadczenia poza ryczałtem w stosunku 1/12 miesięcznie, tylko za faktycznie wykonane
świadczenia, a wiadomo, że ze względu na sytuację epidemiologiczną tych świadczeń nie udziela
się tak wiele. Dodał, że w dalszym ciągu będą prowadzone rozmowy z dostawcami
z którymi Szpital stale współpracuje i podpisywane są układy ratalne, ale niemożliwe jest że nagle
znajdzie się kilka milionów zł, żeby można było spłacić zobowiązania i znacząco poprawić
sytuację. Rozważana jest, co też jest do dyskusji i dłuższej perspektywy czasowej, restrukturyzacja
sądowa, co jest mało popularne w Polsce. Warto się nad tym pochylić i rozważyć, niezależnie
czy będzie to wdrażane, czy nie.
Zastępca Dyrektora PPZOZ p. Anita Wardzyk-Kulińska zwróciła uwagę, że trzeba mieć
świadomość, że banki nie chcą udzielać kredytów szpitalom ze względu na ich sytuację finansową.
Pożyczkami zajmują się parabanki, które mają swoje produkty dużo wyżej oprocentowane.
Dodatkowo obawa jest taka, że jeżeli PPZOZ przestanie spłacać pożyczkę, którą by zaciągnął,
to ona automatycznie staje się wymagalna i wtedy może zostać zajęty kontrakt z NFZ, co może
sparaliżować Szpital, bo jeżeli nie dostanie w którymś momencie środków z NFZ, to zabraknie
środków na wynagrodzenia dla pracowników, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia
pracowniczego, ale też pracownik, który nie dostaje wynagrodzenia może odejść z pracy z dnia
na dzień z winy pracodawcy, więc wpływa to na zabezpieczenie świadczeń.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że tym bardziej jest to poważne zagrożenie
mając na uwadze jaka jest sytuacja na rynku pielęgniarskim i lekarskim, więc absolutnie nie można
na coś takiego pozwolić.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim za rok obrotowy 2019.
b)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim (załącznik nr 5 do protokołu). Przekazała, że obowiązek dokonania oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej PPZOZ na podstawie raportu w tej sprawie, wynika z ustawy
o działalności leczniczej, która jednak nie precyzuje terminu dokonania takiej oceny. Mając
na uwadze plan pracy Rady Powiatu, proponuje się na najbliższą sesję przedstawić projekt
uchwały w przedmiotowej sprawie, gdyż sesja ta ma być poświęcona funkcjonowaniu służby
zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej Dyrektor PPZOZ złożył raport
o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu za rok 2019. Do kompetencji Rady Powiatu należy
ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie raportu za poprzedni rok obrotowy,
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prognozy sytuacji na kolejne 3 lata i informacji o zdarzeniach mających wpływ na tą sytuację.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej PPZOZ wskazuje iż:
- w obszarach zyskowności wskaźnik wynosi: 0
- w obszarach płynności wskaźnik wynosi: 0
- w obszarach efektywności wskaźnik wynosi: 10
- w obszarach zadłużenia wskaźnik wynosi: 0
Zaznaczyć należy, że w poprzednich latach ww. wskaźniki były na tym samym poziomie.
Dyrekcja wyjaśnia, że na poziom wskaźników miały wpływ zwiększenie kosztów działalności,
w tym utrzymanie dodatku do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, podwyższenie
minimalnego wynagrodzenia pracowników, podwyższenie wynagrodzenia lekarzy (regulacje
wprowadzone przepisami ustaw i rozporządzeń), co generuje koszt 4 450 893 zł. Ponadto wzrosły
koszty zużycia materiałów i energii. Przewiduje się tendencję wzrostową przychodów, jednak
dynamika ich wzrostu jest niewielka w stosunku do wzrostu kosztów. Wobec powyższego
proponuje się określić sytuację ekonomiczno-finansową PPZOZ jako trudną i wskazującą
na konieczność kontunuowania działań restrukturyzacyjnych. Na lata 2021 – 2022 założono
poprawę wyniku finansowego biorąc pod uwagę zmiany w zasadach finansowania świadczeń.
Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, że najbardziej martwi tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi
o koszty, które zwiększyły się o prawie 4,5 mln zł, podczas gdy przychody wzrosły o 800 tys. zł.
Trudno coś zrobić i zmieniać, jeżeli sytuacja w systemie finansowania jest jaka jest. Przy każdej
okazji rozważana jest sytuacja PPZOZ i sposoby jej poprawienia, jednak można tylko
minimalizować koszty, co jest trudne.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim.
c)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole
wyższej na kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 6 do protokołu). Przekazała, że dyrekcja PPZOZ
podejmuje temat braku pielęgniarek już od samego początku objęcia kierownictwa nad Szpitalem.
W tym zakresie odbywają się spotkania nie tylko ze związkami zawodowymi, ale również
z Członkami Zarządu i w trakcie takich rozmów podejmowane są próby wypracowania sposobu,
który przyciągnąłby pielęgniarki do naszego Szpitala. Wiadome jest to, że średnia wieku
pielęgniarek jest wysoka w naszym Szpitalu i będą one odchodzić na emerytury, jak również
sytuacja finansowa PPZOZ nie pozwala na to, żeby spełnić oczekiwania tej grupy zawodowej. W
trakcie rozmów na ten temat, padła propozycja ustanowienia stypendium przyznawanego
studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. Jeżeli taka uchwała
zostanie podjęta przez Radę Powiatu i nie zostanie zakwestionowana przez nadzór prawny, to
Powiat Wodzisławski będzie pierwszym powiatem w województwie śląskim, który wprowadza
takie rozwiązanie. Zaznaczyć należy, że jedynie Miasto Częstochowa podjęło się takiego zadania
i ustanowiło stypendium, ale dla lekarzy. Proponuje się, aby studenci ostatniego roku
pielęgniarstwa, zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, przez 9 miesięcy mogli
otrzymywać stypendium w wysokości maksymalnej 1 000 zł, a w zamian za to zobowiązani będą
do podpisania z naszym PPZOZ umowę o zatrudnieniu na okres minimum 3 lat. Tym sposobem
zamierza się wzmocnić kadrę pielęgniarską w naszym Szpitalu.
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Starosta p. Leszek Bizoń zapytał czy w tym temacie dyrekcja PPZOZ prowadziła już jakieś
rozmowy, czy może mają analizy sondujące zainteresowanie taką formą pomocy dla studentów,
a jednocześnie zabezpieczenia potrzeb Szpitala.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że wstępnie plany w tym zakresie
sygnalizowane są, tam gdzie jest to możliwe, czyli w szkołach pielęgniarskich, ewentualnie
Pielęgniarka Naczelna prowadzi rozmowy z osobami, które mogłyby być zainteresowane tego
typu rozwiązaniem. To są takie wstępne działania, bo dopiero po podjęciu uchwały będzie można
intensyfikować te działania, żeby tą informację bardziej rozpowszechnić.
Starosta p. Leszek Bizoń zapytał czy jest sygnał z drugiej strony, czy wiadomo że znajdą się jakieś
osoby zainteresowane takim stypendium.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że na dzień dzisiejszy ma taką informację,
że 5 osób ze szkoły w Raciborzu jest zainteresowanych podjęciem pracy w naszym Szpitalu,
ale czy to się przełoży na podpisanie stosownych dokumentów to trudno powiedzieć.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole
wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

Ad. 6
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera zwróciła się o skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole
wyższej na kierunku pielęgniarstwo, do:
a) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w celu
zaopiniowania (załącznik nr 7 do protokołu),
b) 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 8 do protokołu),
c) konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego – podjęcie uchwały Zarządu Powiatu
w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 9 do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił skierować do ww. podmiotów projekt uchwały
w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku
pielęgniarstwo, a także podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 644/2020 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego przedmiotowego
projektu uchwały.

Ad. 7
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła opinie związków zawodowych w sprawie
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
(załącznik nr 10 do protokołu). Poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały został
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skierowany do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Zarządu
Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych oraz do Rady Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych Województwa Śląskiego. Żaden z tych związków nie wniósł zastrzeżeń
do konsultowanego projektu uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przekazać do wiadomości Radzie Powiatu
Wodzisławskiego opinie związków zawodowych w sprawie 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.
b)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła sprawozdanie oraz projekt stanowiska
Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych odnośnie 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 (załącznik nr 11 do protokołu).
Przekazała, że w wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne opinie
ani uwagi do konsultowanego projektu uchwały, a Powiatowa Rada Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim zaopiniowała go pozytywnie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. sprawozdanie oraz projekt stanowiska Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych.

Ad. 8
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła opracowanie pt. „Funkcjonowanie publicznej
opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego” (załącznik nr 12 do protokołu).
Przekazała, że zgodnie z planem pracy Rady Powiatu, najbliższa sesja poświęcona będzie
funkcjonowaniu publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego, w związku
z czym przygotowane zostały materiały w tym temacie. Opracowanie to zostało sporządzone przez
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w oparciu o informacje przekazane przez Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.
Przypomniała, że do tej pory w tego typu materiale opisywany był 5-letni okres, jako okres
do analizy, natomiast obecne opracowanie przedstawia dane z roku 2018, 2019 oraz półrocza
2020 r., co wynika z uwag jakie były w tym zakresie zgłaszane. Członkowie Zarządu zapoznali
się już z tym materiałem, który w dużej mierze jest materiałem statystycznym, jak również
wskazującym poszczególne problemy z którymi boryka się powiatowa służba zdrowia. Materiał
ten łącznie z informacją dotyczącą realizacji programu naprawczego będzie kompendium wiedzy
na temat funkcjonowania PPZOZ.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że wiadomo, iż po 15 września br. mają nastąpić pewne
zmiany w związku ze zwalczaniem Covid-19 w szpitalach i poprosił, aby Dyrektor przybliżył jak
to będzie wyglądało w naszym Szpitalu, na ile jest przygotowany na ewentualną drugą falę
zachorowań i jesienną walkę z Covid-19.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik wyjaśnił, że w zasadzie decyzja Wojewody Śląskiego,
która się w tej chwili pojawiła, przedłużająca czas podwyższonej gotowości, niewiele z naszego
punktu widzenia zmienia, bo łóżka o których mówi Wojewoda w decyzji i ilości, które podał
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PPZOZ to są te same łóżka, które do tej pory w Szpitalu funkcjonowały, były wydzielone i na tych
łóżkach byli zabezpieczani pacjenci, którzy oczekiwali na wynik testów w kierunku Covid-19.
Jeżeli taki test okazywał się dodatni, to pacjent był przewożony do szpitala jednoimiennego,
a jeżeli negatywny, to pacjent kierowany był na oddział w naszym Szpitalu, gdzie były mu
udzielane świadczenia. W tym zakresie niewiele się zmieni, ma się zmienić kwestia kierowania
pacjentów na testy, bo w dużej mierze będą w to zaangażowani lekarze POZ, którzy będą
decydować czy danemu pacjentowi ma zostać wykonany test, czy też nie. Natomiast trzeba mieć
na uwadze, że w okresie jesienno-zimowym pojawią się także zachorowania na grypę i połączą
się te dwa wzrosty zachorowań, więc trzeba mieć możliwość, żeby tych pacjentów hospitalizować
i dyrekcja PPZOZ myśli o tym, żeby ta liczba łóżek była nieco większa niż do tej pory. Dyrekcja
rozważa także szczepienia na grypę, jeżeli chodzi o personel Szpitala. Trzeba sobie radzić
w obecnych warunkach i organizacyjnie Szpital jest przygotowany, jednak nie można przewidzieć
skali zachorowań jaka może wystąpić w miesiącach październik - listopad. Na tyle na ile można
Szpital jest przygotowany - są punkty wymazowe, jest zakupione urządzenie, które wykonuje testy
w kierunku zarówno koronawirusa jak i grypy. W tej chwili PPZOZ jest w trakcie uzyskiwania
certyfikatu Ministerstwa Zdrowia, by móc testy wykonywać samodzielnie, bez konieczności
potwierdzania ich w innym laboratorium i jednocześnie, aby uzyskać finansowanie w tym
kierunku z NFZ. Na bieżąco aktualizowane są procedury, to co się zmienia jeżeli chodzi o Izbę
Przyjęć też jest na bieżąco aktualizowane zgodnie z wytycznymi konsultantów.
Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, że była mowa o tym, że dyrekcja PPZOZ zastanawia się nad
zwiększeniem ilości tych łóżek, na których pacjenci będą poddawani izolacji do czasu uzyskania
wyniku testu i zapytał ile obecnie jest takich łóżek, a ile się ich przewiduje docelowo.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik odpowiedział, że jest 8 takich łóżek.
Zastępca Dyrektora PPZOZ p. Anita Wardzyk-Kulińska uzupełniła, że obecnie są 4 takie łóżka
na Izbie Przyjęć i pozostałe na poszczególnych oddziałach. Zwiększenie tej liczby należy jeszcze
rozważyć i prowadzona jest analiza w tym kierunku, bo to jest kwestia sal jednoosobowych,
a wiadomo że w naszym Szpitalu tych sal jednoosobowych raczej nie ma. Nie można stworzyć
takiego łóżka izolacyjnego w sali, gdzie jest kilku pacjentów, dodatkowo dobrze, aby sala ta miała
swoją toaletę, żeby pacjent z podejrzeniem zakażenia nie wychodził na zewnątrz, bo to niesie
za sobą ryzyko. Decyzje będą podejmowane w zależności od tego, jak sytuacja będzie się rozwijać,
a zagrożenie zwiększenia zachorowań jest duże ze względu na usytuowanie powiatu
wodzisławskiego na terenie górniczym i przygranicznym. Jeżeli będzie potrzeba, żeby te łóżka
usytuować w większych salach, to takie decyzje zapadną, ale na bieżąco, w zależności od tego
co się będzie działo.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik dodał, że w ostateczności, jeżeli byłby duży wzrost
zachorowań, to powróci się do tego rozwiązania, które było stosowane na początku pandemii,
czyli oddziały skomasowane i jedno piętro, czy skrzydło w tym celu zabezpieczone. Jest to jednak
ostateczność, bo trzeba realizować kontrakt, miesięcy zostało kilka do końca roku, a realizacja jest
na takim poziomie na jakim jest.
Członek Zarządu Newy powiedziała, że chciałaby jeszcze wrócić do oceny sytuacji PPZOZ.
W jej odczuciu najsłabszym oddziałem i najsłabszą przychodnią nie przynoszącą żadnych zysków
jest Oddział Ginekologiczno-Położniczy i taka sama przychodnia. Jak Oddział taki był
w Rydułtowach, to przynosił bardzo dużo korzyści, w tym finansowych. Wobec tego zapytała, czy
na tym Oddziale przybywa rodzących, czy pozostała wśród nich nieufność do tego Oddziału.
Następnie odniosła się do kwestii ilości łóżek na poszczególnych oddziałach i zwróciła uwagę,
że zawsze jak proponowane są zmiany do statutu PPZOZ i zmniejszenie oddziałów o parę łóżek,
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to od razu budzi sprzeciw wśród radnych, a z przedstawionej analizy wynika, że są oddziały które
w ciągu roku mają wykorzystanie łóżek na poziomie 50%, a na te puste łóżka przecież też musi
być zapewnione zabezpieczenie pielęgniarskie.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik powiedział, że jeżeli chodzi o ginekologię i położnictwo,
to są procedury, które od lat są bardzo słabo wycenione. Na pewno wzrost liczby porodów
w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. jest zauważalny i systematycznie się to zwiększa, natomiast nie da
się tego przełożyć na to, co było w Rydułtowach. Trzeba mieć też na uwadze ile porodów było
kiedyś, a ile jest teraz w skali kraju.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy poruszyła kwestię obłożenia na Oddziale Rehabilitacji, które
jest bardzo wysokie, tylko z kolei procedury są bardzo słabo wycenione, co powoduje, że wynik
finansowy tego Oddziału jest niski.
Dyrektor PPZOZ p. Krzysztof Kowalik stwierdził, że występują pewne kurioza, na które dyrekcja
PPZOZ nie ma wpływu. Przykładowo – przygotowując się do uruchomienia ZOL-u na 25-30
łóżek, bo na tyle można było zapewnić personelu, wykonano analizę ekonomiczną, według której
okazało się, że aby to się opłacało i jednocześnie spełniając normy NFZ, które są mocno
wyśrubowane, to ZOL musiałby liczyć minimum 80 łóżek, a wtedy z kolei nie było by możliwości
zapewnienia odpowiedniej liczby personelu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
opracowanie pt. „Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu
Wodzisławskiego”.

Ad. 9
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak zwrócił się o wydanie
opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujących dróg:
a) ul. Parkowa w Czyżowicach na odcinku stanowiącym przedłużenie drogi gminnej
ul. Parkowej o numerze ewidencyjnym 510 046 S do skrzyżowania z drogą gminną
ul. Polną o numerze ewidencyjnym 510 060 S wraz z przedłużeniem za przejazd kolejowodrogowy,
b) ul. Bolesława Prusa w Gorzycach na odcinku stanowiącym przedłużenie drogi gminnej
ul. Bolesława Prusa o numerze ewidencyjnym 510 086 S do skrzyżowania z drogą powiatową
ul. Piaskową o numerze ewidencyjnym 5022 S,
c) odnoga ul. Wałowej w Bełsznicy na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Wałową
o numerze ewidencyjnym 510 010 S w kierunku przejazdu kolejowo-drogowego
do skrzyżowania z drogą wewnętrzną,
d) ul. Graniczna w Turzy Śląskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną odnogą
ul. Mszańskiej o numerze ewidencyjnym 510 219 S do granicy miejscowości Turza Śląska
z miejscowością Krostoszowice w gminie Godów;
(załącznik nr 13 do protokołu). Poinformował, że z wnioskiem w ww. sprawie zwrócił się Wójt
Gminy Gorzyce. Dodał, że wskazane drogi, to drogi bardzo lokalne, dojazdowe do posesji,
nie mające znaczenia tranzytowego i nie mające dużego znaczenia w sieci dróg powiatowych.
Po przeanalizowaniu dokumentacji w przedmiotowej sprawie proponuje się wydanie opinii
pozytywnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał opinię pozytywną w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ww. dróg na terenie Gminy Gorzyce.
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Ad. 10
a)
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu (załącznik nr 14 do protokołu). Poinformował, że na końcowym etapie opracowania
jest projekt przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową
nr 5000S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śl. Projekt prawdopodobnie będzie gotowy w listopadzie
br., tak jak zakłada porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego i wtedy nastąpi proces
rozliczania projektu. W związku z tym, że administratorem skrzyżowania jest Województwo
Śląskie, to niezbędna jest procedura przekazania pomocy finansowej Województwu, a następnie
środki w pełnej puli zostaną przelane z powrotem na rzecz Powiatu Wodzisławskiego i wypłacone
usługodawcy po dostarczeniu projektu. W związku z tym niezbędne jest podjęcie uchwały przez
Radę Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w tym zakresie.
Członek Zarządu p. Jan Zemło zapytał czy są ustalenia, że w ślad za tym projektem Zarząd Dróg
Wojewódzkich zwróci się do Urzędu Marszałkowskiego o środki na właściwą realizację zadania,
którego ten projekt dotyczy. Przebudowa tego skrzyżowania jest bardzo potrzebna, często tworzą
się w tym rejonie korki i czasami na sygnale nie można tamtędy przejechać.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak wyraził opinię, że takiej
gwarancji, iż zadanie to zostanie realizowane nikt nie zapewni, bo to jest kwestia tworzenia
budżetu, natomiast ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich jest zapewnienie, że będą starali się
o środki na ten cel.
Starosta p. Leszek Bizoń dodał, że w porozumieniu zawartym z Marszałkiem Województwa
ustalono, iż po opracowaniu dokumentacji projektowej zadanie to zostanie ujęte w kolejnym
budżecie Województwa Śląskiego.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak uzupełnił, iż kolejnym
etapem będzie uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji, z tym że takie pozwolenie ma
określoną ważność, więc można się spodziewać, że przedmiotowy projekt zostanie skierowany
do realizacji w terminie ważności tego pozwolenia.
Członek Zarządu p. Jan Zemło zapytał czy ten projekt będzie obejmował tylko stan istniejący,
czy nastąpi również korekta tego skrzyżowania, zmieniająca w jakieś formie jego parametry.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak wyjaśnił, że jest to pełny
projekt budowlany i obejmuje m.in. kwestie uporządkowania bardzo skomplikowanych spraw
własnościowych i przekazywania wzajemnie gruntów w konfiguracji Powiat Wodzisławski –
Miasto Wodzisław Śl. – Województw Śląskie, bo np. droga powiatowa ul. Górnicza była
własnością Miasta Wodzisław Śl. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy budowlane, to projekt
obejmuje elementy od pełnej kanalizacji deszczowej, po skanalizowanie pasów ruchu, wyłączenie
lewoskrętów i prawoskrętów z ul. Górniczej z możliwością rozbudowy skrzyżowania
o sygnalizację świetlną. Zatem jest to pełna przebudowa skrzyżowania, do wysokich standardów
na miarę drogi wojewódzkiej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
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b)
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poparcia zgłoszenia przez Miasto Wodzisław
Śląski i Powiat Wodzisławski projektu do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku (załącznik nr 15 do protokołu). Przekazał, że
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. pismem z dnia 27 sierpnia br. zwrócił się z prośbą
o przedłożenie Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie poparcia inwestycji związanej
z budową przystanku kolejowego. W związku z tym stosowny projekt uchwały został
przygotowany. Wyjaśnił, że procedura ta jest przygotowaniem do II etapu ww. Programu, który
zostanie rozstrzygnięty bodajże 28 listopada br. i wtedy będzie wiadomo, czy projekt ten znalazł
uznanie spośród ponad 90 projektów, które spłynęły do Ministerstwa. Jeżeli chodzi o Polskie Linie
Kolejowe, to odbyło się spotkanie lokalne z dyrekcją oddziału w Tarnowskich Górach, gdzie
wyrażono dużą przychylność dla tego projektu, jak również Wydział Strategii PLK wydał opinię
pozytywną w tej kwestii. Biorąc pod uwagę, że PLK będzie miało udział w procesie oceniania
projektów, to projekt Miasta Wodzisławia Śl. ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania.
Członek Zarządu p. Jan Zemło zwrócił uwagę, że lokalizacja nowego przystanku kolejowego ma
mieć miejsce w rejonie dawnego WPK, gdzie właścicielem terenu nie jest Miasto Wodzisław Śl.
i zapytał, czy Miasto rozwiązało kwestię zapewnienia dojścia do tego przystanku.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak odpowiedział, że parking
w tamtym rejonie rzeczywiście został kupiony przez prywatnego przedsiębiorcę i wydzierżawiony
na około 20-25 lat koncernowi Retail Concept, czyli firmie, która wybudowała galerię handlową
po drugiej stronie ulicy. Dojście do peronów, które mają być po obu stronach torów, ma się
odbywać po drogach publicznych i to jest w zasięgu możliwości Miasta. Parking będzie prywatny,
ale dojście do peronów będzie zapewnione.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie poparcia zgłoszenia przez Miasto Wodzisław Śląski i Powiat
Wodzisławski projektu do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Kolejowej Kolej + do 2028 roku.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak przedstawił projekty
uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację powiatowych
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. (załącznik nr 16
do protokołu),
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. (załącznik nr 17 do protokołu).
Przypomniał, że od 1 września br. funkcjonuje nowa linia komunikacyjna w ramach powiatowych
przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Raciborski. Powiat Wodzisławski
współfinansuje linię nr 14 z Rydułtów do Raciborza przy udziale finansowym Miasta Pszów
i Miasta Rydułtowy, przez które przebiega ta linia komunikacyjna. Na ten rok przewidziano
40 000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego z następującym podziałem: Miasto
Rydułtowy – 9 300 zł, Miasto Pszów – 14 000 zł, a pozostała część – Powiat Wodzisławski.
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Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała czy wysokości pomocy finansowej uzależnione
są od ilości kilometrów linii komunikacyjnej w danym mieście.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak przekazał, że linia
komunikacyjna, o której mowa, przebiega przez Kornowac – Rzuchów, później Pszów
do Rydułtów i wstępne wyliczenia opierają się na liczbie kilometrów na terenie danej gminy
i naszego Powiatu. Po stronie Powiatu Wodzisławskiego jest 40% kosztów, po stronie Powiatu
Raciborskiego jest 60% kosztów, a następnie jest to dzielone na poszczególne jednostki
samorządu, z tym że samo rozliczenie następuje na zasadzie określonej w ustawie o transporcie
zbiorowym, czyli rekompensowane są straty przewoźników w związku z tym, że linia jest
niedochodowa.
Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała czy ta linia komunikacyjna dostanie dofinansowanie
dla młodzieży.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu p. Arkadiusz Łuszczak odpowiedział, że na tą linię
są przewidziane dwa dofinansowania. Prawdopodobnie jak tylko Wojewoda otworzy możliwość
składania wniosków, to Powiat Raciborski będzie aplikował o środki z Funduszu Przewozów
Autobusowych. Natomiast każda linia autobusowa użyteczności publicznej ma możliwość
rekompensowania biletów ulgowych, co jest zagwarantowane w specjalnej ustawie.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektów uchwał nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie:
a) uchwałę Nr 645/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Miasto Pszów z przeznaczeniem
na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
w 2020 r.,
b) uchwałę Nr 646/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem
na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
w 2020 r.

Ad. 12
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił wnioski o finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 r. (załącznik nr 18
do protokołu). Poinformował, że w 2021r. proponuje się przyznać dofinansowanie w ww. zakresie
dla:
1) Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
na następujące zadania:
- Kolejna edycja projektu „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjnoinformacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” - kwota 300,00 zł,
- Utylizacja odczynników chemicznych i odpadów powstających podczas ćwiczeń
w laboratorium chemicznym - kwota 1 200,00 zł,
- Zakup zestawu do dejonizacji wody ze zbiornikiem ciśnieniowym do pracowni badań
laboratoryjnych - kwota 6 200,00 zł,
- Zakup sadzonek drzew i krzewów - zagospodarowanie terenów zielonych przy PCKZiU
- kwota 1 000,00 zł,
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2) Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego na:
- Zakup usług pozostałych - kwota 15 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 15 000,00 zł,
- Szkolenia pracowników - 5 000,00 zł
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. wnioski o finansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 r.

Ad. 13
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń części budynku biurowego
na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z zagospodarowaniem terenu w Radlinie przy
ul. Odległej 140” (załącznik nr 19 do protokołu). Poinformowała, że ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. w placówce opiekuńczo –
wychowawczej będzie mogło zostać umieszczonych 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły
pełnoletność w pieczy zastępczej. Działania zespołu powołanego przez Zarząd Powiatu, którego
zadaniem było wypracowanie rozwiązań w zakresie dostosowania instytucjonalnej pieczy
zastępczej skupiły się na poszukiwaniu obiektu spełniającego wymogi placówki opiekuńczo wychowawczej. Miasto Radlin zaproponowało przejęcie części budynku przy ul. Odległej.
W miesiącu styczniu br. zawarto umowę notarialną ustanawiającą użytkowanie jako prawa
rzeczowego tego obiektu. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego, jak również przedłużające się
uzgodnienia spowodowały, że okres projektowania nie zakończył się w planowanym terminie.
Po otrzymaniu informacji o tym, że kolejna ustawa tarczy antykryzysowej nie przewiduje
przesunięcia terminu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz po zasięgnięciu
informacji w Urzędzie Wojewódzkim na temat możliwości utworzenia drugiej placówki w jednym
budynku niezwłocznie przystąpiono do uzyskaniu opinii nadzoru p-poż. oraz sanitarnego
i rozpoczęto procedurę utworzenia w budynku Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach
dwóch osobnych placówek. Zaznaczyć należy, iż
- podział Powiatowego Domu Dziecka na dwie placówki zmniejszy o 7 liczbę miejsc,
- średniorocznie do placówek opiekuńczo–wychowawczych kierowanych jest 15 dzieci
z naszego powiatu (w 2019 r. -19, do VIII 2020 r. – 11),
- od 1 września br. wstrzymano przyjęcia do tych placówek, co spowoduje, że będzie trzeba
umieszczać dzieci poza powiatem, co wiąże się z ponoszeniem kosztów (średnio 6 tys. zł
za 1 osobę miesięcznie), a do tego dochodzą kwestie związane z traumą po wyrwaniu dziecka
ze środowiska lokalnego, rodziny kolegów, szkoły,
- w przypadku utworzenia nowej placówki w Radlinie, w sytuacji wolnych miejsc można
będzie przyjąć dzieci z innego powiatu, który będzie ponosić koszty ich utrzymania,
a co tydzień do PCPR spływają zapytania o możliwość umieszczania dzieci w naszych
placówkach,
- utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej jest równoznaczne z zatrudnieniem
kadry i wiąże się z nowymi miejscami pracy dla mieszkańców naszego powiatu.
Na tej podstawie zasadne jest przeprowadzenie postepowania przetargowego na adaptację
pomieszczeń w budynku w Radlinie przy ul. Odległej 140 na placówkę opiekuńczo –
wychowawczą.
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Starosta p. Leszek Bizoń stwierdził, że co do tego tematu były pewne wątpliwości, ale jak już
wspomniano, została przeprowadzona dogłębna analiza tego zagadnienia w związku
z możliwością utworzenia dwóch odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
w Gorzyczkach. Analiza wykazała, że uruchomienie czwartej placówki opiekuńczowychowawczej jest jak najbardziej uzasadnione, co potwierdza także posiadana wiedza na temat
ilości wychowanków, a także potrzeb jakie są w tym zakresie w naszym Powiecie. Dlatego też
uzasadnione jest jak najszybsze podjęcie działań związanych z uruchomieniem tej placówki.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 647/2020 w ww. sprawie.
b)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku
o dofinansowanie funkcjonowania „Centrum opiekuńczo - mieszkalnego - moduł II w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” (załącznik nr 20
do protokołu). Przekazała, że jest to kontynuacja działań wcześniej podjętych przez Zarząd –
złożenia przez Powiat Wodzisławski wniosku z modułu I w zakresie utworzenia centrum
opiekuńczo-mieszkalnego. Projekt składa się z dwóch modułów – I dotyczył przygotowania,
adaptacji, czy też budowy obiektu, natomiast moduł II dotyczy bieżącego funkcjonowania tego
centrum. Na ukończeniu są już prace nad tworzeniem wniosku, zatem konieczna jest zgoda
Zarządu Powiatu, aby wniosek ten można było zgłosić do dofinansowania.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 648/2020 w ww. sprawie.

Ad. 14
a)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła sprawozdanie oraz projekt stanowiska
Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych przeprowadzonych odnośnie projektu uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Gorzyczkach (załącznik nr 21 do protokołu). Przekazała, że w wyznaczonym
terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi do konsultowanego
projektu uchwały, a Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim
zaopiniowała go pozytywnie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. sprawozdanie oraz projekt stanowiska Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych.
b)
Członek Zarządu p. Krystyna Kuczera przedstawiła sprawozdanie oraz projekt stanowiska
Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych przeprowadzonych odnośnie projektu uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi
Dziecka w Gorzyczkach (załącznik nr 22 do protokołu). Poinformowała, że w wyznaczonym
terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi do konsultowanego
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projektu uchwały, a Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim
zaopiniowała go pozytywnie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. sprawozdanie oraz projekt stanowiska Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych.
Ad. 15
a)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Gliwice
w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie
uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie w zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych (załącznik nr 23 do protokołu). Wyjaśniła, że w ramach
Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonują klasy wielozawodowe, w których kształcenie w zakresie
przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w tej szkole, kształcenie zawodowo-praktyczne ma
miejsce w zakładach pracy, z którymi młodociani pracownicy podpisują umowę, natomiast
kształcenie zawodowo-teoretyczne odbywa się w ramach kursów dokształcających. W większości
zawodów oferowanych przez szkołę w oddziale wielozawodowym, dokształcanie teoretyczne
odbywa się w Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Są jednak
zawody, których ośrodek ten nie obejmuje, między innymi fotograf, w którym to kierunku kształci
się 3 uczniów. Najbliższym ośrodkiem dokształcającym w tym zawodzie jest Górnośląskie
Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Gliwicach. Koszty kształcenia dla jednego ucznia wynoszą 480 zł za kurs.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. projekt uchwały.
b)
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/272/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia
2016 roku w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 24 do protokołu). Poinformowała, że proponowane zmiany
polegają przede wszystkim na dostosowaniu zapisów dotyczących obowiązkowych zadań
Ośrodka do aktualnych przepisów prawa, tj. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Ponadto, proponuje się
rozszerzyć zapis § 5 ust. 2 poprzez wprowadzenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie jako
instytucji, z którą Ośrodek współpracuje w zakresie wsparcia doskonalenia nauczycieli doradców
metodycznych a także konsultantów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. projekt uchwały.
Ad. 16
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody na organizację
dodatkowych zajęć nauki z języka polskiego dla ucznia klasy pierwszej II Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
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w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze 2 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021 (załącznik
nr 25 do protokołu). Wyjaśniła, że chodzi o ucznia, który wrócił do Polski po wielu latach
spędzonych w Wielkiej Brytanii i jego znajomość języka polskiego nie jest na tyle biegła, żeby
mógł korzystać w pełni z kształcenia. Przepisy prawa obligują do organizacji dodatkowych zajęć
z języka polskiego nie tylko dla obcokrajowców nie znających języka, ale także dla obywateli
Polski, którzy przez dłuższy czas przebywali poza granicami kraju.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć nauki z języka
polskiego dla ucznia klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze
2 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.

Ad. 17
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody na zmniejszenie limitu
wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.
ujętych w paragrafie 427 klasyfikacji budżetowej - „Zakup usług remontowych” o kwotę 12.000
zł i przeznaczenie jej na inny cel (załącznik nr 26 do protokołu). Przekazała, że w PCKZiU
z powodu epidemii nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane prace remontowe. W związku
z tym Dyrektor placówki prosi o przesunięcie niewykorzystanej w ten sposób kwoty 12 000 zł
na zakup stolików i krzeseł, co wiąże się z wytycznymi GIS oraz wprowadzonym reżimem
sanitarnym (zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy uczniami, zakazem przenoszenia
krzeseł i stolików pomiędzy salami lekcyjnymi przez uczniów).
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie limitu wydatków Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. ujętych w paragrafie 427
klasyfikacji budżetowej - „Zakup usług remontowych” o kwotę 12.000 zł i przeznaczenie jej
na inny cel.

Ad. 18
Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła prośby dyrektorów o zgodę na podział na grupy
na zajęciach edukacyjnych w następujących szkołach:
a) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
b) w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
c) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
(załącznik nr 27 do protokołu).
Pani Kornelia Newy przekazała, że jak wiadomo w szkołach obowiązują podziały na grupy
na zajęciach edukacyjnych, które wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych, zgodnie z którym w oddziałach
liczących nie więcej niż 30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu
prowadzącego szkołę. Dyrektorzy szkół co roku zwracają się o podział na grupy, który wynika
z tego, że często pracownie praktyczne nie mają stanowisk dla wszystkich uczniów w danej klasie.
W tym roku dyrektorzy również zwrócili się z takimi prośbami i po ich analizie, a także
przedyskutowaniu z dyrektorami zasadności tych podziałów, proponuje się wyrażenie zgody
na następujących podział na grupy:
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1) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim:
- w zawodzie „Technik żywienia i usług gastronomicznych - II TG” na przedmiocie
„Pracownia technologii gastronomicznej”,
- w zawodzie „Technik żywienia i usług gastronomicznych - II TGN” na przedmiocie
„Pracownia technologii gastronomicznej”,
- w zawodzie „Technik żywienia i usług gastronomicznych - III TG” na przedmiocie
„Pracownia gastronomiczna”;
2) w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim:
- w zawodzie „Technik informatyk - IV I, IV T, grupa międzyoddziałowa” na przedmiotach:
„Projektowanie baz danych”, „Witryny i aplikacje internetowe”, „Systemy baz danych”,
„Tworzenie stron i aplikacji internetowych”, „Aplikacje desktopowe i mobilne”,
- w zawodzie „Technik informatyk - III T, III P, grupa międzyoddziałowa” na przedmiotach:
„Systemy baz danych”, „Administracja systemami operacyjnymi”, „Witryny i aplikacje
internetowe”, „Projektowanie baz danych”, „Montaż i konfiguracja lokalnych sieci
komputerowych”, „Tworzenie stron i aplikacji internetowych”, „Aplikacje desktopowe
i mobilne”,
- w zawodzie „Technik budownictwa - IV A, IV B, grupa międzyoddziałowa” na
przedmiotach: „Posługiwanie się dokumentacją budowlaną”, „Kosztorysowanie robót
konstrukcyjno-budowlanych”;
3) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim:
- w zawodzie „Technik analityk - II A5” na przedmiotach: „Pracownia techniki
laboratoryjnej”, „Laboratorium analityki chemicznej”,
- w zawodzie „Technik elektryk - II ET5” na przedmiocie „Pracownia elektrotechniki
i elektroniki”;
4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach:
- w zawodzie „Technik logistyk - I Ta” na przedmiocie „Logistyka wojskowa”,
- w zawodzie „Technik fotografii i multimediów - II Tb” na przedmiocie „Techniki
fotograficzne”,
- w zawodzie „Technik fotografii i multimediów - II Te” na przedmiotach: „Techniki
fotograficzne”, „Cyfrowa obróbka obrazu”,
- w zawodzie „Technik logistyk - III Ta” na przedmiocie „Logistyka wojskowa”
5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie:
- w zawodzie „Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - II T” na przedmiotach: „Projektowanie
graficzne”, „Projektowanie publikacji”.
Pani Kornelia Newy poinformowała także jaki skutek finansowy spowodują proponowane
podziały na grupy na zajęciach edukacyjnych. Przekazała, że w Zespole Szkół Ekonomicznych
skutek finansowy podziału na grupy wyniesie 32 011 zł, przy czym w zeszłym roku szkolnym był
to koszt 48 933zł. W Zespole Szkół Technicznych również poszukano oszczędności, bo w zeszłym
roku skutek finansowy podziału na grupy wynosił 65 688 zł, a w tym roku ma wynieść 48 534 zł.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, gdzie Dyrektor pierwotnie wnioskowała o podział na grupy generujący koszt
30 000 zł, powstaną oszczędności w wysokości 4 646 zł. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, gdzie również zrezygnowano z podziału na
grupy w dwóch przypadkach: „J. angielski w fotografii” i „J. angielski w logistyce”. W związku
z tym obecnie proponuje się podziały na grupy na zajęciach edukacyjnych, których koszt ogółem
kształtować się będzie podobnie jak w zeszłym roku szkolnym, mimo że o jedną szkołę przybyło.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wnioskowany podział na grupy na zajęciach
edukacyjnych w następujących szkołach:
a) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
b) w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
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c) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu
Śląskim,
d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie.

Ad. 19
Starosta p. Leszek Bizoń omówił propozycje zgłoszenia zadań do realizacji w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przekazał, że do dofinansowania w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych proponuje się zgłosić następujące zadania:
- I Tarcza antykryzysowa (w ramach przyznanej już Powiatowi kwoty 7 288 282 zł):
1) Budowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz wymiana instalacji
co i wod-kan. w budynku przy ul. Parkowej 10 w Rogowie,
2) Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Żeromskiego 18 A w Wodzisławiu Śl.,
3) Modernizacja pomieszczeń przyziemia segmentu sportowego Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.,
4) Wymiana ogrodzenia terenu Branżowej Szkoły w Radlinie,
5) Drogi - udział własny do wniosków złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych
na 2021 r.
6) Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w PPZOZ,
- II Tarcza antykryzysowa (w trybie konkursowym):
1) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
2) Dostosowanie budynków przy ul. Pszowskiej 92a, przy ul. Bogumińskiej 2
w Wodzisławiu Śl. oraz przy ul. Kopernika 71 w Wodzisławiu Śl. w zakresie dostępności
dla osób niepełnosprawnych,
3) Dostosowanie budynku Oddziału Wewnętrznego I wraz z Pracownią Endoskopową do
działalności medycznej wraz z zabudową przewiązki i windy do tego budynku oraz
wyposażeniem Pracowni Endoskopowej,
4) Przebudowa drogi powiatowej 5036S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni,
5) Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń budynku biurowego na placówkę opiekuńczo wychowawczą w Radlinie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zgłoszenie ww. zadań do dofinansowania w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ad. 20
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił prośbę w sprawie wyrażenia zgody
na zmniejszenie limitu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Wodzisławiu Śl. ujętych w paragrafie 427 klasyfikacji budżetowej - „Zakup usług
remontowych” o kwotę 1 000 zł i przeznaczenie jej na inny cel (załącznik nr 28 do protokołu).
Wyjaśnił, że pierwotnie kwota 1 000 zł miała zostać przeznaczona na remont samochodu
służbowego, jednak po analizie kosztów w tym zakresie, odstąpiono od tego zamiaru.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie limitu wydatków Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. ujętych w paragrafie 427 klasyfikacji
budżetowej - „Zakup usług remontowych” o kwotę 1000 zł i przeznaczenie jej na inny cel.
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Ad. 21
a)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (załącznik nr 29 do protokołu). Skarbnik przekazał,
że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać
w rozdziale 85321 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie związane z prowadzenie nadzoru
i wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności (kwota 3 470,40 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 649/2020 w ww. sprawie.
b)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami
jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (załącznik
nr 30 do protokołu). Skarbnik poinformował, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale:
1) 85311 w związku koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji
na realizację projektu pn. „Rehabilitacja 25 plus”, które należy zwrócić na rachunek bankowy
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 21 800,00 zł),
2) 85510 w celu zabezpieczenia środków dla Centrum Administracyjnego Obsługi PlacówekWychowawczych na realizację projektu „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń części
budynku biurowego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz zagospodarowaniem
terenu oraz budową kanalizacji deszczowej” ( kwota 79 000,00zł),
3) 85595 w związku zabezpieczeniem środków finansowych na odpis Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach (kwota 350,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 650/2020 w ww. sprawie.
c)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmian w planach finansowych wydatków powiatowych jednostek
budżetowych na 2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między
dysponentami budżetowymi (załącznik nr 31 do protokołu). Skarbnik powiedział, że zmian
w planach finansowych wydatków należy dokonać w związku z koniecznością dokonania zwrotu
niewykorzystanych środków z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (kwota 135 106 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 651/2020 w ww. sprawie.
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d)
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił 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 32
do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na podjęcie w dniu dzisiejszym w punkcie 21 a)
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 652/2020 w ww. sprawie.

Ad. 22
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 1/VIII/2020 (załącznik nr 33 do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 1/IX/2020 (załącznik
nr 34 do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 4/2020 (załącznik nr 35 do protokołu),
d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 35/2020 (załącznik nr 36 do protokołu).
Ad. 23
Nie odnotowano.

Ad. 24
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2 września 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 25
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2020 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 16 września 2020 r.
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