Wodzisław Śl., dn. 16 września 2020 r.
WRZ.0022.38.2020
Protokół Nr 107/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 16 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
Michał Lorek
- Sekretarz Powiatu
Adam Duży
- Radca prawny
Michał Schab
- Prezes Propolis Consulting Sp. z o.o. (zdalnie)
Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody
na złożenie wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
5. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie pokrycia straty netto Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2019.
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6. Zaakceptowanie projektu odpowiedzi na pismo lekarzy Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej Szpitala w Wodzisławiu Śląskim, kierowanego do Starosty
Wodzisławskiego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, Pani Janinie Rurek, do zawarcia umowy
o dofinansowanie, realizacji i rozliczenia projektu pt. „Fit4Thought”, w ramach programu
Erasmus Plus, Sektor „Edukacja Szkolna”, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” Współpraca szkół.
8. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego w następujących
sprawach:
a) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
b) poparcia stanowiska Gminy Gorzyce w przedmiocie Odrzańskiej Drogi Wodnej
i budowy połączenia Dunaj - Odra - Łaba.
9. Udzielenie pełnomocnictwa Wicestaroście Tadeuszowi Skatule do reprezentowania
Powiatu Wodzisławskiego jako wspólnika spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 września 2020 r. oraz do wykonywania prawa
głosu w imieniu wspólnika.
10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Wodzisławskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
b) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków,
c) 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,
d) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem
zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok,
e) zmian w planach finansowych wydatków powiatowych jednostek budżetowych
na 2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między dysponentami
budżetowymi oraz między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
11. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:

Strona 2 z 18

a) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z
załącznikami,
b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego
na lata 2020-2036.
12. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej Szkoły I stopnia
w Radlinie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 35/2020,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 33/2020,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 2/IX/2020.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2020 r.
15. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego rozpatrzenia prośby Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminów określonych w umowie dotacji
dotyczącej udzielenia dofinansowania zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się,
zapobiegania i zwalczania COVID-19” - jako punkt 7, a następne punkty zmienią odpowiednio
swą kolejność.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze
zgłoszoną zmianą.
Ad. 3
Starosta Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych (załącznik nr 2 do protokołu). Przekazał, że w efekcie prowadzonych konsultacji
i decyzji podjętej na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu planuje się złożyć wnioski
o dofinansowanie następujących zadań:
1) „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim” (szacowany koszt 3.260.00,00 zł),
2) „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Pszowskiej 92a i przy ul. Bogumińskiej 2 oraz Zespołu Placówek Szkolno -
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Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika 71 w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych” (szacowany koszt 2.700.000,00 zł),
3) „Dostosowanie budynku Oddziału Wewnętrznego I wraz z Pracownią Endoskopową
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim do działalności medycznej wraz z zabudową
przewiązki i windy do tego budynku oraz wyposażeniem Pracowni Endoskopowej”
(szacowany koszt 6.550.00,00 zł),
4) „Przebudowa drogi powiatowej 5036S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni”
(szacowany koszt 22.700.00,00 zł),
5) „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń budynku biurowego na placówkę opiekuńczo
- wychowawczą w Radlinie przy ul. Odległej 140” (szacowany koszt 1.244.627,00 zł),
Wnioski o dofinansowanie inwestycji samorządowych w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych można składać do 30 września br. Proponuje się zgłosić aż 5 zadań, aby
zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania w pierwszym rozdaniu, bo nie wiadomo ile
środków pozostanie na dalszych etapach. Starano się wybrać zadania w różnych obszarach oświaty , służby zdrowia, dróg, pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych. Jeżeli
chodzi o remont ul. K. Miarki, to na to zadanie jest częściowo rozpoczęta dokumentacja
projektowa, ze względu na brak środków nierealizowana od ubiegłego roku. Droga ta biegnie
przez las, jest w bardzo złym stanie i wymaga remontu, jednak ze względu na bardzo wysokie
koszty zadania i brak środków ani Gmina Lubomia, ani Miasto Pszów nie są chętne, aby je
sfinansować. Natomiast gdyby udało się pozyskać tak wysokie dofinansowanie z Funduszu,
to Miasto Pszów i Gmina Lubomia deklarują swój udział finansowy w zapewnieniu wkładu
własnego w okresie dwuletnim. Starosta dodał, że w ramach tego Funduszu mają zostać
przeznaczone środki na te zadania, których samorządy z powodu epidemii nie mogą
zrealizować z własnych środków. W przypadku uzyskania dofinansowania strona
samorządowa musi zapewnić 10% wkładu własnego, więc przy niewielkich nakładach można
zrealizować bardzo kosztowne inwestycje, na które Powiatu nie było by stać , gdyby musiał je
sfinansować w całości.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 653/2020 w ww. sprawie.
Ad. 4
Starosta Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego (załącznik nr 3 do protokołu). Poinformował, że na podstawie porozumienia
z Powiatem Raciborskim, organizację transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej
Wodzisław Śląski - Krzyżanowice powierzono Powiatowi Wodzisławskiemu. Powiat
Wodzisławski zamierza się ubiegać o dopłatę do przewozów na tej linii ze środków Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych. Dopłacie takiej podlegają linie komunikacyjne
niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed wejściem w życie ustawy oraz linie, na które
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została zawarta umowa po dniu wejścia w życie ustawy. Zatem, aby móc wystąpić o dopłatę
do tej linii, musi być zawarta stosowna umowa o świadczenie usług w zakresie transportu
zbiorowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Ad. 5
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie pokrycia straty netto Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
za rok 2019 (załącznik nr 4 do protokołu). Przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu
zaakceptowany i skierowany został do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania rocznego PPZOZ za 2019 r. Przepisy o działalności leczniczej
wskazują, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie
stratę netto w sposób ustalony w uchwale. Wiadomo, że wynik finansowy PPZOZ za rok
ubiegły jest ujemny i strata wynosi 3 647 298,38 zł, a odliczając od tego amortyzację strata
netto wynosi 395 510,06 zł. Podmiot tworzący w terminie 9 miesięcy od zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może
pokryć stratę netto za rok obrotowy, albo w terminie 12 miesięcy od upływu terminu
określonego w rozporządzeniu wydać zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeśli strata netto za rok obrotowy nie
może być pokryta. Na podstawie tych przepisów proponuje się pokryć stratę netto PPZOZ
za rok ubiegły. Wiadomo, że przytoczone przepisy jeszcze są w obrocie prawnym do końca
maja 2021 r., dlatego że Trybunał Konstytucyjny uznał je za niezgodne z konstytucją. Zatem
jeszcze w tych realiach prawnych proponuje się, aby stratę finansową PPZOZ pokryć na
najbliższej sesji, po zatwierdzeniu wyniku finansowego PPZOZ za 2019 r.
Starosta Leszek Bizoń powiedział, że wiadomo w jakiej sytuacji finansowej jest nasz Szpital,
więc pokrycie starty netto za rok ubiegły pozwoli nieco tą sytuację poprawić.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
za rok 2019.
Ad. 6
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt odpowiedzi na pismo lekarzy
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Wodzisławiu Śląskim, kierowane
do Starosty Wodzisławskiego (załącznik nr 5 do protokołu). Przypomniała, że ww. pismo
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wpłynęło do Starosty w ubiegłym miesiącu, a w głównej mierze dotyczyło zmiany na
stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a także zatrudnienia
na tym Oddziale zespołu ortopedów z innego szpitala. Autorzy pisma stanęli w obronie
dotychczasowego Kierownika Oddziału, w związku z tym, iż decyzją Dyrektora PPZOZ na tym
stanowisku został zastąpiony przez lekarza nowego zespołu ortopedów. Z tą decyzją nie
zgadzają się lekarze ortopedzi, autorzy omawianego pisma, więc były prowadzone z nimi
rozmowy, a także z dotychczasowym Kierownikiem Oddziału, który kontaktował się również
z Panią Krystyną Kuczera. Przypomniała, że radca prawny w swojej opinii na temat tego
pisma wskazał, że podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu
leczniczego i w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań wstrzymuje ich wykonanie.
Radca prawny wskazał również zasady, które obowiązują w zakresie legalności zatrudnienia
i innej pracy zarobkowej, przy czym rozpatrywanie spraw w tym zakresie należy do
kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, a decyzje w zakresie trybu i warunków pracy ,
nawiązania, rozwiązania stosunku pracy podlegają kontroli sądowej. Wobec tego Zarząd
Powiatu wystąpił do Dyrektora PPZOZ o udzielenie informacji i wyjaśnień w przedmiotowej
sprawie. Dyrektor udzielił wyjaśnień, jak również systematycznie informował o toczących się
rozmowach z dotychczasowym Kierownikiem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
W swoich wyjaśnieniach Dyrektor PPZOZ wskazał, że na stanowisko Lekarza Kierującego
Oddziałem konkursu się nie przeprowadza, na co powoływali się autorzy pisma. Ostatecznie
sprawa zakończyła się podpisaniem porozumienia pomiędzy Dyrekcją PPZOZ a Kierownikiem
Oddziału i nie jest kwestią sporu obu stron. Podstawą podjęcia takiej decyzji przez Dyrektora
PPZOZ było to, że wykonanie kontraktu za rok ubiegły na Oddziale Chirurgii UrazowoOrtopedycznej zakończyło się na poziomie 82%, przy średniej z całego Szpitala na poziomie
91,25%. Jest to wskaźnik zdecydowanie za niski, zwłaszcza, że Oddział ten jako zabiegowy
może w ramach nielimitowanych świadczeń wykonywać tych świadczeń dużo więcej,
jednocześnie wpływając na podniesienie kondycji finansowej Szpitala. To była przesłanka
do wskazania przez Dyrektora PPZOZ nowego Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej. Takiej treści przygotowany jest projekt odpowiedzi na pismo
lekarzy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo lekarzy Oddziału
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.
Ad. 7
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła prośbę Dyrektora Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminów określonych w umowie dotacji
dotyczącej udzielenia dofinansowania zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się,
zapobiegania i zwalczania COVID-19” (załącznik nr 6 do protokołu). Przypomniała, że temat
Strona 6 z 18

tej dotacji z Funduszu Solidarnościowego był już kilkakrotnie poruszany na posiedzeniach
Zarządu Powiatu, a chodzi o zakup sterylizatora i mobilnego aparatu rtg. Sprzęt ten
produkowany jest poza terenem Polski i w związku z tym występują problemy z jego
dostarczeniem w terminie określonym w umowie dotacyjnej. Dlatego też Dyrektor PPZOZ
zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminów wskazanych w umowie. Sprawa ta została
skonsultowana z Urzędem Marszałkowskim i nie ma przeszkód, aby przychylić się do prośby
Dyrektora PPZOZ. Proponuje się zatem, aby przedłużyć terminy określone w umowie
dotacyjnej w sposób następujący:
- termin złożenia wniosku końcowego z dnia 9 listopada 2020r. do dnia 11 grudnia 2020 r.
- termin utraty prawa do dotacji z dnia 16 listopada 2020. do dnia 11 grudnia 2020 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie terminów określonych w umowie
dotacji dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dotyczącej udzielenia
dofinansowania zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania
i zwalczania COVID-19”.
Ad. 8
Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum
Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, Pani Janinie
Rurek, do zawarcia umowy o dofinansowanie, realizacji i rozliczenia projektu
pt. „Fit4Thought”, w ramach programu Erasmus Plus, Sektor „Edukacja Szkolna”, Akcja 2
„Partnerstwa strategiczne” - Współpraca szkół (załącznik nr 7 do protokołu). Przypomniała,
że Zarząd uchwałą z dnia 11 marca br. udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły
do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Wniosek uzyskał akceptację i został
skierowany do dofinansowania. Wartość projektu wyniesie 33 226,00 euro tj. około
149 517,00 zł. Przewiduje się 100% dofinansowanie zewnętrzne z Programu Erasmus Plus
wypłacone w dwóch transzach, jednak konieczne jest zabezpieczenie 20% budżetu projektu,
czyli około 29 903,40 zł, które planowane jest do zaangażowania w styczniu 2022 r. Zwrot
zaangażowanych środków nastąpi do maja 2023 r. Partnerami w projekcie będą szkoły
z Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Turcji. Uczestnikami będzie 20 uczniów klas
pierwszych i drugich oraz 5 nauczycieli. Pani Kornelia Newy dodała, że kwota
zaangażowanych środków w projekty edukacyjne na wrzesień br. to jest 286 816 zł , z tym,
że zgodnie z umowami Powiat otrzyma do końca tego roku zwrot kwoty 137 958 zł,
czyli na rok 2021 przewidziane do zabezpieczenia jest 148 857 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 654/2020 w ww. sprawie.
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Ad. 9
a)
Sekretarz Powiatu Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego (załącznik nr 8 do protokołu). Przekazał, że
zgodnie z art. 12 pkt 9d ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu dokonuje oceny
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Rada
Powiatu omawiając powyższą tematykę na sesji w dniu 31 sierpnia 2020 r. przyjęła
przedłożone informacje. W związku z tym, na podstawie przedstawionych materiałów
proponuje się Radzie Powiatu pozytywnie ocenić stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego. Z inicjatywą
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie wystąpił Przewodniczący Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wydał opinię pozytywną do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego.
b)
Sekretarz Powiatu Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie poparcia stanowiska Gminy Gorzyce w przedmiocie Odrzańskiej Drogi Wodnej
i budowy połączenia Dunaj - Odra - Łaba (załącznik nr 9 do protokołu). Sekretarz powiedział,
że zgodnie ze statutem Powiatu Wodzisławskiego, grupa radnych ma prawo przedłożyć
projekt uchwały Radzie Powiatu. Omawiany projekt uchwały dotyczy poparcia stanowiska
Gminy Gorzyce w przedmiocie Odrzańskiej Drogi Wodnej i budowy połączenia Dunaj - Odra Łaba. W uzasadnieniu do projektu uchwały jest zawarta rekomendacja poparcia wariantu
wschodniego trasy 6.0., za którym przemawiają względy środowiskowe i gospodarcze.
Członek Zarządu Jan Zemło jako jeden z inicjatorów omawianego projektu uchwały poprosił
o jej poparcie. Stwierdził, że jest to ważna inwestycja mająca przebiegać m.in. przez nasz
Powiat i może stanowić dla niego okno na świat oraz prestiż.
Starosta Leszek Bizoń powiedział, że również proponuje poprzeć tą inicjatywę. Wybór
wskazanego wariantu zapewni Gminie Gorzyce możliwość zagospodarowania przyjętego
w planie zagospodarowania przestrzennego terenu ponad 200 ha z przeznaczeniem na
centrum logistyczne. Jeżeli doszłoby do budowy tej drogi, będzie się to wiązało na pewno
z dużym rozwojem Gminy Gorzyce, a poprzez tą Gminę również całego Powiatu. Przekazał, iż
otrzymał informację z Ministerstwa Żeglugi, że w dniu 17 września 2020 r. organizowane jest
spotkanie w tym temacie na granicy w Chałupkach, a później w Boguminie.
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Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wydał opinię pozytywną do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie.
Ad. 10
Starosta Leszek Bizoń zwrócił się o udzielenie pełnomocnictwa Wicestaroście Tadeuszowi
Skatule do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako wspólnika spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą
w Raciborzu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 września 2020 r. oraz
do wykonywania prawa głosu w imieniu wspólnika (załącznik nr 10 do protokołu). Stwierdził,
że wprawdzie dziś Wicestarosta jest nieobecny, ale był o tym spotkaniu poinformowany już
wcześniej, a w jego kompetencjach jest nadzór nad transportem zbiorowym i PKS.
W terminie przewidzianym na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wicestarosta będzie już
obecny w pracy. Starosta dodał, że proponuje, aby Wicestarosta podczas Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników w dniu 28 września 2020 r. głosował „za” podjęciem uchwał
przewidzianych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Wicestaroście Tadeuszowi Skatule do
reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego jako wspólnika spółki Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 września 2020 r. oraz do wykonywania prawa głosu
w imieniu wspólnika poprzez głosowanie „za” podjęciem uchwał przewidzianych porządkiem
obrad tego Zgromadzenia.
Ad. 11
a)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wodzisławskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (załącznik
nr 11 do protokołu).
Starosta Leszek Bizoń poprosił Prezesa Propolis Consulting Sp. z o.o. Michała Schaba
o przedstawienie informacji na temat sytuacji finansowej Powiatu Wodzisławskiego
w kontekście wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Prezes Propolis Consulting Sp. z o.o. Michał Schab powiedział, że z obserwacji otoczenia
makro i bezpośrednio samorządowego wynika, że przyszły rok będzie jeszcze większą
niewiadomą niż budżet tegoroczny. Kluczowe będzie to, jak Minister Finansów zaprognozuje
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dane dochodowe dotyczące subwencji i udziału w PIT, przy czym projekt budżetu państwa
przyjęty na przyszły rok zakłada kontynuację wzrostu PKB. Pan Michał Schab przechodząc
do oceny wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego po sprawozdaniach półrocznych
przedstawił i omówił zestawienia poszczególnych wskaźników. Stwierdził, że po analizie
wykonania budżetu po półroczu nasuwają się wnioski, że nie jest źle, ale i nie jest dobrze.
Jeżeli chodzi o dane dochodowe półroczne w porównaniu do lat 2013-2019, to trzeba
zwrócić uwagę na niższe wykonanie w zakresie wpływów z PIT i CIT, to wykonanie jest mniej
więcej na poziomie półrocza 2018 r., za to subwencja została przyznana w dużo wyższej
kwocie niż w latach poprzednich, podobnie jak i dotacje bieżące. Z pozostałych dochodów
własnych grupa opłat jest wykonywana najniżej niż w porównywanych latach poprzednich,
dochody dotyczące majątku głównie związane z najmem, dzierżawą, czy bieżące dochody też
są na poziomie niższym niż w latach ubiegłych. Jeśli popatrzeć na wskaźniki strukturalne
w najważniejszych pozycjach, to bardzo ciekawą jest interpretacja wskaźnika wykonania
do planu, ponieważ tu ewidentnie widać uszczerbek dochodów w stosunku do wartości
planowanych w 2020 r., gdzie przyrost względny na wykonaniu to jest spadek o 7%,
natomiast po wykonaniu do planu to jest 42,5% w stosunku do średnich parametrów
w stosunku do ostatnich lat, które były na poziomie 46,5%, a w wartościach bezwzględnych
jest to o 1,5 mln zł mniej względem planu. Analizując z kolei wydatki bieżące podzielone na
kilka grup, to należy zauważyć wzrost wydatków wykonanych przede wszystkim w zakresie
wynagrodzeń. Co ciekawe, jest też kilka pozycji w których jest obniżone wykonanie,
np. w grupie zakupów materiałów i energii, zakupów usług obcych. Świadczenia finansowane
z budżetu są na umiarkowanym poziomie, podobnie wydatki na obsługę długu - tu jeszcze
nie są odczuwalne obniżki stóp procentowych z tego względu, że dług Powiatu składa się
przede wszystkim z obligacji, które są oprocentowane w oparciu o Wibor 6-miesięczny, więc
ta obniżka będzie widoczna albo w ostatnim kwartale tego roku lub dopiero w przyszłym
budżecie. Analizując bardziej szczegółowo pozycje wynagrodzeń, widać w wartościach
procentowych wykonanie do planu, że ten wskaźnik jest na nieco niższym poziomie niż
w latach poprzednich, ale przyrost bezwzględny liczony na wykonaniu wynosi prawie
7 mln zł. To jest pochodna tego, że w pozycjach planowanych na rok 2020 wskaźnik ten
wzrósł aż o 15 mln zł. Kwestie wynagrodzeń są niezwykle ważne ze względu na obwieszczony
w tym tygodniu wzrost wynagrodzenia minimalnego na przyszły rok do kwoty 2 800 zł, co
powoduje, że poziom ten wzrósł o niecałe 10% na przyszły rok, więc trzeba będzie się liczyć
z podobną skalą wzrostu wynagrodzeń do budżetu przyszłorocznego, co będzie trudne
do zaplanowania, bo strona dochodowa będzie bardzo niepewna. Jeżeli chodzi o
zakupowane usługi obce, tam gdzie widoczna jest pozycja spadkowa, to ona wynika po części
z tego, że rok 2019 cechował się wysokim poziomem tych wydatków, a na wykonaniu w roku
2020 jest to niecałe 5 mln zł, czyli nawet mniej niż było to w roku 2018. Przypomniał,
że zwykle okres września, października w poprzednich latach to był okres przyglądania się
wskaźnikom w WPF-ie, z tego względu, że wskaźniki te cechowały się tym, że następowało
wówczas „wąskie gardło”, przez które trudno było się ze wskaźnikami zmieścić, co też było
spowodowane m.in. poręczeniami, które obciążają wskaźniki. Natomiast w tym roku sytuacja
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ta uległa zdecydowanej poprawie i jak to „wąskie gardło” wynosiło 1-2%, tak teraz
po zmianie formuły obliczeniowej dochodzi do nawet 3%, ale to tylko dzięki zmianie
przepisów ustawy o finansach publicznych, która ze względu na sytuację związaną z Covid-19
rozluźniło możliwość zaciągania zobowiązań dla samorządów. Zatem wskaźnik ten nie jest
obecnie czymś, czym należy się specjalnie przejmować, przede wszystkim należy się skupiać
na analizie płynności budżetu oraz na relacji dochodów i wydatków. Patrząc na wykonanie
budżetu, to przede wszystkim tym co boli jest istotny wzrost wynagrodzeń o 7 mln zł
na wykonaniu i to jest bardzo duży wzrost. Sytuacja w oświacie i wzrost minimalnego
wynagrodzenia na przyszły rok pozwala wysnuć wniosek, że ten problem w przyszłym roku
się powtórzy, czyli problem wzrostu wydatków bieżących. Z kolei jeżeli chodzi o dochody
bieżące, to te najbardziej istotne dochody własne niestety spadają i trudno być optymistą
co do tego parametru na przyszłość. Przy okazji prac nad projektem budżetu Powiatu na
przyszły rok, należałoby znaleźć przestrzeń do ewentualnych redukcji wydatków bieżących
w innych sferach niż te związane z wynagrodzeniami, bo te siłą rzeczy będą musiały
wzrosnąć. Powiat Wodzisławski przy tak dużym budżecie i takim poziomie nadwyżki
operacyjnej dysponuje budżetem bardzo wrażliwym na zmiany, bo kilkumilionowa nadwyżka
operacyjna przy 15 mln zł wzroście wynagrodzeń przy zatrzymaniu wzrostu dochodów może
oznaczać, że ta nadwyżka ulegnie znacznej redukcji. W obliczu niemożności redukcji
wydatków na wynagrodzenia należy poszukać przestrzeni do ograniczenia wydatków
w innych sferach. Trzeba pilnować wydatków bieżących, bo z tego co widać one rosną i będą
rosnąć, natomiast strona dochodowa jest wielką niewiadomą i dodatkowo nie ma się na nią
zasadniczo wpływu.
Starosta Leszek Bizoń zapytał o sugestie w zakresie ograniczenia wydatków bieżących w
innych sferach niż wynagrodzenia.
Prezes Propolis Consulting Sp. z o.o. Michał Schab powiedział że musiałby w tym zakresie
przeprowadzić odrębną analizę i wówczas mógłby udzielić rzetelnej odpowiedzi na kolejnym
spotkaniu. Następnie stwierdził, że zwykle w czwartym kwartale następowało urealnienie
budżetu po stronie wydatków związanych z oświatą, czyli uzupełnienie brakujących środków
finansowych w tym zakresie. Te środki zazwyczaj były przekazywane z puli środków, które
w trakcie roku wytworzyły się jako nieplanowane dochody, czy jako oszczędności po stronie
wydatków. Natomiast analiza wykonania budżetu tegorocznego niesie ze sobą wiele
wątpliwości, czy w tym roku też tak łatwo będzie można uzupełnić te braki w oświacie, jest
to istotny czynnik ryzyka w tym roku.
Starosta Leszek Bizoń powiedział, że na bieżąco jest ten temat ze Skarbnikiem omawiany
i poszukiwane są możliwości zasilenia budżetu oświaty, tak aby zapewnić finansowanie w tej
sferze do końca roku. Następnie podziękował Prezesowi Propolis Consulting Sp. z o.o.
za spotkanie i poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie wykonania budżetu Powiatu za I
półrocze 2020 r.
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Skarbnik Mariusz Rakowski stwierdził, że wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.
wygląda całkiem przyzwoicie jeżeli chodzi o podstawowe wielkości, bo pojawia się nadwyżka
budżetowa w kwocie 11 622 260 zł, która jest wyższa niż była w latach ubiegłych i saldo
budżetu po wyliczeniu wprowadzonych rozchodów i dokonanych przychodów wynoszące
28 701 895 zł. Jeżeli porówna się wskaźniki rok do roku w zakresie nadwyżki i deficytu oraz
salda budżetu to widać, że ten budżet, przynajmniej w sensie statystycznego wykonania
na koniec I półrocza, wykazuje wartości lepsze niż w zeszłym roku, bo nadwyżka budżetowa
jest wyższa o 1 771 165 zł, a saldo budżetowe jest lepsze o 4 942 332 zł. Równie dobrze
przedstawia się wynik operacyjny budżetu, bo zamiast założonego na poziomie 4 208 265 zł,
wynosi on 14 976 644 zł. Skarbnik zwrócił uwagę, że na półrocze mówimy o kasowym
wykonaniu budżetu, co nie odzwierciedla wszystkich okoliczności i charakterystyki całego
roku budżetowego. Wynik obecny jest lepszy niż w zeszłym roku, zwłaszcza jeżeli bierze się
pod uwagę ogólne wartości, natomiast w głębszej analizie to już nie przedstawia się tak
dobrze. Zapewne wynik operacyjny i saldo budżetu spadną do końca roku, trudno tylko
przewidzieć skalę tego spadku. Dochody wykonane są na poziomie 47,31% i biorąc pod
uwagę czasookres mierzenia budżetu można powiedzieć, że jest to dobre wykonanie
za półrocze, choć bywały w latach ubiegłych lepsze wykonania. To co poprawia wskaźniki,
to niewątpliwie subwencja oświatowa, bo znacząco wzrosła w stosunku do roku ubiegłego,
jednak nieadekwatnie do kosztów, bo w tym roku w szkołach średnich funkcjonują podwójne
roczniki. Nastąpiły natomiast spadki w podatkach PIT i CIT, o czym wspominał Prezes ProPolis
Consulting i w tym zakresie nastąpiło najsłabsze wykonanie od lat, na poziomie 42,52%.
Jeżeli chodzi o wpływy z opłat, to statystyczne wykonanie jest całkiem dobre w odniesieniu
do planowanego i jest na poziomie 54,35%, dochody powiatowych jednostek budżetowych
są na poziomie 55,52%, gorzej wykonane są dotacje z budżetów innych jednostek
samorządu, bo na poziomie 24,45%, ale to są dochody celowe, które przekazywane są
głównie na inwestycje, które w większym stopniu będą wpływać do budżetu w drugiej
połowie roku. Niektóre środki, mimo że są zaplanowane w związku z realizowanymi
inwestycjami mogą nie wpłynąć do budżetu Powiatu do końca roku na kwotę około 3 mln zł.
Starosta Leszek Bizoń poprosił o przygotowanie zestawienia środków, których wpływ do
budżetu jest zagrożony, aby mieć obraz tego, jakiej jest to skali zagrożenie.
Skarbnik Mariusz Rakowski powiedział, że jeżeli chodzi o syntetyczne porównanie rok do
roku wykonania dochodów w poszczególnych grupach dochodowych, to najlepsze
wykonanie jest części oświatowej subwencji ogólnej, które jest wyższe o 7 638 084 zł,
w dochodach własnych per saldo wykonanie też jest wyższe w porównaniu do roku
ubiegłego, ale znacząco niższe są udziały w podatkach PIT i CIT, wpływy z opłat niższe
o 313 858 zł, a wpływy z dochodów z mienia powiatu są niższe o 191 240,58 zł niż
w I półroczu 2019 r. Mimo, że statystycznie w dochodach własnych sytuacja jest lepsza
w porównaniu do roku poprzedniego, to biorąc pod uwagę strukturę tych dochodów, czyli
stopień związania dochodów z wydatkami, to jest pod tym względem gorzej. Wydatki
na półrocze statystycznie wykonane są na poziomie 39,71%, w tym wynagrodzenia i składki
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od nich naliczane to blisko 50%. Wydatki majątkowe zwykle na koniec półrocznego okresu
sprawozdawczego są słabo wykonane, jednak w półroczu tego roku przedstawia się to lepiej,
gdyż w zeszłym roku o tej porze wydatki majątkowe były wykonane na kwotę 997 431 zł,
a w tym półroczu wykonano je na kwotę 7 332 962 zł, czyli na poziomie 635,18%. Następnie
Skarbnik wyrazi opinię, iż w przyszłorocznym budżecie trudno będzie znaleźć oszczędności
w wydatkach nie inwestycyjnych, biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie usługi zdrożały,
podobnie jak zakupy w ramach przeciwdziałania zakażeniom Covid-19. Symptomy nie są
dobre w tych newralgicznych punktach budżetowych i po stronie dochodowej, gdzie ubywa
dochodów co do których Zarząd i Rada mogą swobodnie decydować o kierunku
wydatkowania i wzrastają wydatki bieżące, które trzeba ponosić z tytułu zatrudnienia.
Starosta Leszek Bizoń powiedział, że spadek tych dochodów, co do których jest dowolność
dysponowania, w pewnym sensie może być zrekompensowana przez te ponad 7 mln zł,
które Powiat już otrzymał, jednak w tym roku niewiele z tej kwoty uda się wykorzystać ,
a poza tym środki te są przeznaczone przede wszystkim na wydatki majątkowe. Można więc
zwiększyć wydatki majątkowe, które już są wykonane na bardzo dobrym poziomie, jednak
ograniczają się środki na wydatki typowo bieżące, co jest niepokojące i zmusza do
zastanawiania się, jak do końca roku to wszystko sfinansować.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 655/2020 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu
Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pierwsze półrocze 2020 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
b)
Skarbnik Powiatu 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 12 do protokołu).
Skarbnik poinformował, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale:
a) 75020 w związku z zawarciem porozumienia na realizację zadania „Projekt przebudowy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000 S
(ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim” (kwota 327 470,00 zł),
b) 80195 w związku ze zmianą harmonogramu praktyk realizowanych przez Zespół Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu pn. „Innowacyjne nauczanie
potrzebą przyszłości”(kwota 27 200,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 656/2020 w ww. sprawie.
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c)
Skarbnik Powiatu 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 13 do protokołu). Skarbnik przekazał, że zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków
finansowych na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty dla
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, oraz w celu zabezpieczenia środków
na zapłatę dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 657/2020 w ww. sprawie.
d)
Skarbnik Powiatu 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 14 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na podjęcie w dniu dzisiejszym w punkcie
11 b) 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 658/2020 w ww. sprawie.
e)
Skarbnik Powiatu 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 oraz między paragrafami klasyfikacji budżetowej
(załącznik nr 15 do protokołu). Skarbnik przekazał, że zmian w planach finansowych
wydatków należy dokonać w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych
na wynagrodzenia dla nauczycieli w celu realizacji zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 659/2020 w ww. sprawie.
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Ad. 12
a)
Skarbnik Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz
z załącznikami (załącznik nr 16 do protokołu). Skarbnik zwrócił się o wprowadzenie
autopoprawki do ww. projektu uchwały, gdyż wskazano, że dochody, które otrzymamy
na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zostały wykazane jako dochody
bieżące, a są to dochody majątkowe, czyli trzeba dokonać stosownej korekty. Następnie
Skarbnik poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się dokonanie
następujących zmian w budżecie powiatu:
1. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 851 561,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do projektu uchwały, z tego:
a) 128 525,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji następujących przedsięwzięć:
 bieżącego utrzymanie infrastruktury będącej w dyspozycji jednostki –
102 225,00 zł,
 naprawy pojazdu John Deere, uszkodzonego wskutek kolizji drogowej –
26 300,00 zł,
b) 16 300,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Zakładu Zrządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na opłaty z tytułu
trwałego zarządu nieruchomości będących w dyspozycji jednostki,
c) 2 960,00 zł przypada na plan finansowy Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników zatrudnionych w jednostce,
d) 308 000,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na zadanie związane z budową
zatoki postojowej wzdłuż drogi pożarowej na długości budynku szkoły wraz
z przebudową oświetlenia,
e) 246 000,00 zł przypada na plan finansowy w zakresie wyodrębnionej w budżecie
instytucjonalnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów
projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa oraz adaptacja
pomieszczeń części budynku biurowego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową kanalizacji deszczowej”,
f) 149 776,00 zł przypada na plan finansowy związany z realizacją zadania
pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie
efektywności w budynkach użyteczności publicznej”.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 127 728,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do projektu uchwały celem wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów,
a konto przychodów budżetowych.
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3. Zwiększenia prognozy dochodów budżetowych o kwotę 1 248 838,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały, z tego:
a) 17 800,00 zł przypada opłaty pobierane przez starostwo na podstawie stosownych
przepisów prawa,
b) 7 000,00 zł przypada na opłaty pobierane przez PCPR tytułem pieczy zastępczej,
c) 48 300,00 zł przypada na zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych tytułem
utrzymania dróg powiatowych,
d) 166 060,00 zł przypada na dochody pobrane przez starostwo, w szczególności
dochody pochodzące z refundacji szkoleń, zwrotów za usługi telefoniczne oraz prac
interwencyjnych,
e) 49 600,00 zł przypada na zwroty dotacji udzielonych z budżetu na zadania powiatu
w zakresie edukacji,
f) 10 000,00 zł przypada na opłaty pobierane od osób korzystających z mieszkań
chronionych,
g) 229 000,00 zł przypada na dochody wpłacone przez gminy tytułem refundacji
kosztów rodzin zastępczych oraz dochody pobrane przez dom dziecka,
h) 16 300,00 zł przypada na opłaty pobierane tytułem trwałego zarządu nieruchomości,
i) 131 700,00 zł przypada na dochody pobierane tytułem gospodarowania mieniem
należącym do Skarbu Państwa,
j) 149 776,00 zł przypada na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
k) 128 525,00 zł przypada na odszkodowania należne PZD w Syryni w związku
z wykonywaniem przez jednostkę zadań na drogach powiatowych,
l) 41 500,00 zł przypada na dochody powiatu z tytułu niewykorzystanych wydatków
niewygasających oraz rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie rodzin zastępczych,
m) 253 277,00 zł przypada na rozliczenia z tytułu realizacji w latach ubiegłych projektów
dofinansowywanych ze źródeł zagranicznych, w szczególności z budżetu Unii
Europejskiej.
4. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 525 005,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do projektu uchwały z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku
budżetowego 2019.
5. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 914 936,00 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz
z załącznikami.
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b)
Skarbnik Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego
na lata 2020-2036 (załącznik nr 17 do protokołu). Skarbnik zwrócił się o wprowadzenie
autopoprawki do ww. projektu uchwały polegającej na wprowadzeniu kwoty 842 825 zł jako
odrębnych wydatków na zapobieganie i zwalczanie COVID-19. Następnie Skarbnik wyjaśnił,
że zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
podyktowana jest potrzebą uwzględnienia w obowiązującej uchwale następujących
okoliczności:
1) Wypełnienia obowiązku ustawowego w przedmiocie doprowadzenia do zgodności
wartości przyjętych w załączniku Nr 1 do zmienionego uchwałami organu stanowiącego
i wykonawczego budżetu powiatu na 2020 rok.
2) Dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2
do UchWPF, polegających na:
a) zwiększeniu limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 27 200,00 zł, z jednoczesnym
zmniejszeniem limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 27 200,00 zł związanych
z projektem pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”, realizowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
b) zwiększeniu limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 214 775,00 zł, przeznaczonego
na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu
Śl., projektu pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim”,
c) zwiększeniu limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 300 000,00 zł, przeznaczonego
na realizację przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. zadania
pn. „Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Lubomia prowadzenia zadania
publicznego zarządzania drogą powiatową nr 3545S w zakresie pełnienia funkcji
inwestora celem przebudowy leżącej w jej ciągu ul. Korfantego i Mickiewicza
w Lubomi”,
d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji
projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach
(od ul. Strażackiej do ul. Celnej)” które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu Śl.,
e) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz adaptacja
pomieszczeń części budynku biurowego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz
z zagospodarowaniem terenu w Radlinie przy ul. Odległej 140”, które będzie
realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Gorzyczkach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019
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z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na lata 2020-2036.
Ad. 13
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej Szkoły I stopnia
w Radlinie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 35/2020 (załącznik nr 18
do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 33/2020
(załącznik nr 19 do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 2/IX/2020 (załącznik
nr 20 do protokołu).
Starosta Leszek Bizoń przekazał informację o utworzeniu Związku Zawodowego
Pracowników Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, którego rejestracja nastąpiła
z dniem 4 września br., a 10 września br. poinformowano o tym fakcie Starostę.
Ad. 14
Nie odnotowano.
Ad. 15
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2020 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 16
Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2020 r.

Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 24 września 2020 r.
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