Wodzisław Śl., dn. 7 października 2020 r.
WRZ.0022.42.2020
Protokół Nr 110/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 7 października 2020 roku
Ad. 1
Starosta Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu:
Leszek Bizoń - Starosta
Tadeusz Skatuła Wicestarosta
Krystyna Kuczera - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu
Nieobecna była Kornelia Newy.
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
Katarzyna Zöllner - Solowska - Naczelnik Wydziału Oświaty
Iwona Koczy - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim za rok szkolny 2019/2020.
4. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użyczenie Miastu Rydułtowy cokołu betonowego zlokalizowanego na nieruchomości
w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, stanowiącej własność Powiatu
Wodzisławskiego.
6. Wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bolesława Prusa wraz
z odnogą ulicy Piaskowej w Gorzycach na odcinku stanowiącym przedłużenie drogi gminnej ulicy
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Bolesława Prusa o numerze ewidencyjnym 510 087 S wraz z odnogą ulicy Piaskowej
do skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Piaskową o numerze ewidencyjnym 5022 S.
7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegających
na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami
wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,
b) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków,
c) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem
zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok.
8. Przedstawienie zestawienia wniosków i propozycji kierowników komórek organizacyjnych
Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu dotyczących planu wydatków
Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok.
9. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 35/2020,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 64/2020.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 października 2020 r.
12. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego rozpatrzenia wniosku Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w sprawie wyrażenia zgody
na zmianę zakresu umów dotacji dotyczących zakupu sprzętu i aparatury medycznej - jako punkt 5,
a następne punkty zmienią odpowiednio swą kolejność.
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
wyrażenia zgody na podpisanie Listu intencyjnego w sprawie poparcia działań podejmowanych
przez Miasto Rydułtowy w zakresie realizacji projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał
miasta Rydułtowy" w ramach programu "Rozwój lokalny", a także wyrażenia woli uczestnictwa we
wdrażaniu projektu - jako punkt 8, a następne punkty zmienią odpowiednio swą kolejność.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze zgłoszonymi
zmianami.
Ad. 3
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji
planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim za rok szkolny
2019/2020 (załącznik nr 2 do protokołu). Naczelnik przekazała, że sprawozdanie to zawiera
wszystkie priorytety i osie określone w statucie tego Ośrodka. PODN w roku sprawozdawczym
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funkcjonował zgodnie z tymi priorytetami i nie wykazywał żadnych uwag, zarówno przy nadzorze
pedagogicznym, jak i przy kontrolach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wszystkie prace Ośrodka,
także w okresie rozpoczynającej się pandemii w miesiącu marcu, były realizowane
z wykorzystaniem wszystkich metod, które były możliwe na tamten moment na rynku edukacyjnym.
W załączniku nr 1 do sprawozdania przedstawione zostało zatrudnienie związane z konsultantami
i doradcami, którzy w okresie sprawozdawczym wykonywali zadania wynikające ze sprawozdania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji planu pracy Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim za rok szkolny 2019/2020.
Ad. 4
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim (załącznik nr 3 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że proponowana dotacja w kwocie
320 394,29 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Poprawa
efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz
z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ
w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dodała, że w budżecie Powiatu dla PPZOZ zaplanowana
była kwota ponad 1 mln zł, w której mieści się proponowana dotacja.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego
ww. projekt uchwały.
Ad. 5
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Iwona Koczy przedstawiła wniosek Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu umów dotacji
dotyczących zakupu sprzętu i aparatury medycznej (załącznik nr 4 do protokołu). Poinformowała, że
Dyrektor PPZOZ zwrócił się o wyrażenie zgody na zmianę zakresu dotacji przekazanych dla Szpitala
przez gminy powiatu. Dotacje te miały zostać przeznaczone na sterylizator parowy i mobilny aparat
rtg, jednak obecnie Dyrekcja PPZOZ zwraca się o umożliwienie zakupienia z tych środków
następującego sprzętu i aparatury medycznej: zestaw 6 pomp infuzyjnych ze stacją dokującą,
zestaw narzędzi ortopedycznych, napęd ortopedyczny do małych kości, aparat do znieczulenia na
V salę operacyjną, respirator, aparat do operacji w niedokrwieniu, dermatom z oprzyrządowaniem,
szyna CPM.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wnioskowaną przez Dyrektora Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim zmianę zakresu umów dotacji dotyczących zakupu sprzętu i aparatury
medycznej.

Strona 3 z 8

Ad. 6
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Miastu Rydułtowy cokołu betonowego
zlokalizowanego na nieruchomości w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, stanowiącej
własność Powiatu Wodzisławskiego (załącznik nr 5 do protokołu). Wicestarosta przekazał, że Urząd
Miasta Rydułtowy wystąpił do Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami o użyczenie
betonowego cokołu przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach, w celu umieszczenia na nim
tablicy edukacyjnej w ramach zadania pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna promująca
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „Rydułtowy segregują – mnie też to
dotyczy”. Do tej pory ten cokół był podobnie użytkowany. Miasto Rydułtowy w przygotowanej
umowie w tym zakresie, zobowiązuje się że będzie używać cokołu tylko we wskazanym celu, że nie
będzie oddawać w najem cokołu innym osobom trzecim, że będzie utrzymywać cokół
w niezmienionym stanie, a także iż będzie pokrywać wszystkie koszty związane z utrzymaniem
tablicy na cokole. Proponuje się użyczyć przedmiotowego cokołu Miastu Rydułtowy na okres 5 lat.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 672/2020 w ww. sprawie.
Ad. 7
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ulicy Bolesława Prusa wraz z odnogą ulicy Piaskowej w Gorzycach na odcinku
stanowiącym przedłużenie drogi gminnej ulicy Bolesława Prusa o numerze ewidencyjnym 510 087 S
wraz z odnogą ulicy Piaskowej do skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Piaskową o numerze
ewidencyjnym 5022 S (załącznik nr 6 do protokołu). Przekazał, że 25 września 2020 r. do Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Gorzyce o wydanie opinii w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych ww. drogi. Wprawdzie Zarząd wydał już opinię w tej sprawie
9 września 2020 r., jednakże 25 września 2020 r. Wójt Gminy Gorzyce poinformował, że zmianie
uległa nazwa oraz opis przebiegu drogi wymienionej w pozycji 2 wydanej opinii. W związku z tym
zachodzi potrzeba wydania nowej opinii, w której uwzględniona zostanie aktualna nazwa oraz
przebieg drogi. Wobec tego, że nie ma przeszkód co do zaliczenia wskazanej drogi do kategorii dróg
gminnych proponuje się wydać opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu wydał opinię pozytywną w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy
Bolesława Prusa wraz z odnogą ulicy Piaskowej w Gorzycach na odcinku stanowiącym przedłużenie
drogi gminnej ulicy Bolesława Prusa o numerze ewidencyjnym 510 087 S wraz z odnogą ulicy
Piaskowej do skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Piaskową o numerze ewidencyjnym 5022 S.
Ad. 8
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt Listu intencyjnego w sprawie poparcia działań
podejmowanych przez Miasto Rydułtowy w zakresie realizacji projektu "W cieniu Szarloty - jak
wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" w ramach programu "Rozwój lokalny", a także wyrażenia
woli uczestnictwa we wdrażaniu projektu (załącznik nr 7 do protokołu). Poinformował, że Miasto
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Rydułtowy zwróciło się o podpisanie ww. Listu intencyjnego w związku z tym, że projekt przez nie
zgłoszony znalazł się na 46 miejscu listy 54 miast z całej Polski, które zakwalifikowały się do II etapu
konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
W ramach współpracy proponuje się podpisanie tego Listu intencyjnego, zgodnie z którym Powiat
Wodzisławski, jako partner w projekcie, będzie zobowiązany do udziału w konsultacjach
prowadzonych w celu opracowania koncepcji komunikacji publicznej dla miasta Rydułtowy, która
z uwagi na rejonizację w obrębie aglomeracji rybnickiej musi być powiązana z ościennymi gminami
oraz kierunkami podróży mieszkańców miasta. Szczegóły tego projektu zostaną uwzględnione
w umowie partnerskiej. Miasto Rydułtowy zobowiązało się do złożenia kompletnej propozycji
projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy".
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie ww. Listu intencyjnego i wyznaczył
Starotę Leszka Bizonia do dokonania tej czynności w imieniu Zarządu Powiatu.
Ad.9
a)
Skarbnik 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 8 do protokołu). Skarbnik
przekazał, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w dziale
801 w celu zabezpieczenia środków finansowych na:
1) wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana ogrodzenia
terenu Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie” (kwota 4 900 zł),
2) wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach (kwota 30 000 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 673/2020 w ww. sprawie.
b)
Skarbnik Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków (załącznik nr 9 do protokołu). Skarbnik poinformował, że zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale 60004
w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Miasta Pszów i Rydułtowy w wysokości 23 300 zł
z przeznaczeniem na wypłatę operatorowi transportu rekompensaty za utracone przychody
i poniesione koszty w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 674/2020 w ww. sprawie.
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c)
Skarbnik 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 10 do protokołu). Skarbnik
wyjaśnił, że z uwagi na podjęcie w dniu dzisiejszym w punkcie 9b) 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 675/2020 w ww. sprawie.
Ad. 10
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił zestawienie wniosków i propozycji kierowników
komórek organizacyjnych Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
dotyczących planu wydatków Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok (załącznik nr 11 do protokołu).
Z zestawienia tego wynika, że w roku 2021 plan wydatków powinien oscylować w kwocie prawie
227 mln zł, z tego prawie 186 mln zł to są wydatki bieżące, a 41 mln zł to wydatki majątkowe.
Wysoką pozycję mają tradycyjnie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi, kształtujące
się na poziomie 121 mln zł, na dotacje bieżące przewidziano 13 mln zł, na świadczenia dla osób
fizycznych 6,7 mln zł. Jeżeli chodzi o planowanie wydatków przez dysponentów budżetowych
w porównaniu do roku 2020, to nastąpił wzrost o 10,2 mln zł, czyli o 4,69%. Niepokojący jest wzrost
w planowanych na 2021 r. wydatkach bieżących o prawie 16 mln zł, czyli o 9,31%. Z analizy
planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynika wzrost o 9,5 mln zł, czyli
o 8,54%. Skarbnik zwrócił uwagę, że w roku 2021 trzeba będzie zaplanować wydatki z tytułu
Pracowniczych Planów Kapitałowych, co podroży koszty płacowe w skali budżetu o 1,5%. Jeżeli
chodzi o planowane na 2021 r. dotacje z budżetu Powiatu, to według dysponentów nastąpi w tym
zakresie znaczący wzrost, bo aż o 34,61%. Z kolei w przypadku wydatków majątkowych można
zauważyć pewien spadek o 5,6 mln zł, jednak przy bardzo wysokich wydatkach majątkowych w roku
bieżącym i zabezpieczenie wydatków w tej grupie może być problematyczne. Podsumowanie
wszystkich planowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 41 mln zł. Po stronie przychodowej
z funduszy celowych, które już wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 7,2 mln zł, zaplanowano
zadania na kwotę 4,4 mln zł, a pozostała kwota 2,8 mln zł to środki nierozdysponowane.
W przychodach umieszczone zostały jeszcze tylko dwie pozycje - dotacja dla PPZOZ, która nie
została jeszcze udzielona i kwota jaką wpłaci PPZOZ tytułem spłaty pożyczki. Skarbnik dodał, że
jeżeli chodzi o stronę dochodową, to nie są jeszcze znane podstawowe wskaźniki do budżetu, bo
jeżeli chodzi o subwencję ogólną i podatek dochodowy od osób fizycznych to taka informacja
wpłynie około 15 października br., a po 20 października br. powinna pojawić się informacja
dotycząca dotacji i wówczas budżet po stronie dochodowej będzie kompletny. Natomiast szacunki
co do strony dochodowej na podstawie informacji dysponentów budżetowych nie napawają
optymizmem, bo w większości przypadków przewiduje się utrzymanie albo regres w dochodach,
co przy zwiększeniu strony wydatkowej, czy nawet przy utrzymaniu jej na niezmienionym poziomie,
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może powodować poważne problemy ze skonstruowaniem, a następnie z wykonaniem budżetu na
rok 2021.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
Ad. 11
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 35/2020 (załącznik nr 12 do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 64/2020 (załącznik nr 13 do
protokołu).
Ad. 12
Członek Zarządu Jan Zemło stwierdził, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego ze
zdziwieniem wysłuchał apelu Prezydenta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy do radnego
powiatowego Alojzego Szymiczka, aby na sesji poruszył temat przygotowania dokumentacji
ul. Grodzisko i ul. Piaskowej. Pan Jan Zemło powiedział, że z tego co mu wiadomo od pewnego
czasu ul. Grodzisko i Piaskowa są objęte planami, ale w swojej kolejności i z dużym zdziwieniem
wysłuchał, że Pan Prezydent czuje się rozczarowany postępowaniem Zarządu Powiatu w tej kwestii.
Stwierdził, że być może doszło do pewnego nieporozumienia, bo przecież kiedyś na konwencie
przyjęto taką zasadę, że gminy wskazują drogę, której remont wspólnie z Powiatem realizują
i współfinansują. Dodał, że nie wie czy Miasto Wodzisław Śląski zwróciło się z prośbą o przekazanie
środków na ul. Piaskową i ul. Gorodzisko i na dokumentację.
Starosta Leszek Bizoń potwierdził, że dla niego też jest niezrozumiałe w taki sposób przedstawianie
sprawy przez Pana Prezydenta Wodzisławia Śląskiego na sesji miejskiej i apelowanie do radnego
powiatowego, tak jakby w bezpośrednich kontaktach ze Starostą nie mógł tego tematu poruszyć,
tym bardziej że na temat Grodziska rozmawiali wiele razy. Prezydent Wodzisławia Śląskiego
doskonale jest zorientowany w kosztach tego przedsięwzięcia i wie, że Powiatu nie stać na
samodzielną realizację tego zadania, jednak do tej pory Miasto Wodzisław Śląski nie zadeklarowało
współudziału w kosztach realizacji tego zadania, tak samo Gmina Mszana. Natomiast jeżeli chodzi
o odcinek biegnący przez Gminę Marklowice, to został on w swoim czasie wyremontowany
wspólnie przez Gminę i Powiat w relacji 50/50. Jeżeli chodzi o ul. Piaskową to jest potrzebna
dokumentacja, jednak do czasu formalnego zadeklarowania współudziału w opracowaniu tej
dokumentacji przez Miasto Wodzisław Śl. nic w tym temacie nie będzie robione, bo Powiat ma
wiele innych dokumentacji i innych zadań przygotowanych do realizacji, które będą w pierwszej
kolejności wykonywane. Poza tym, w uzgodnieniu z gminami - wójtami, burmistrzami
i prezydentem, został przyjęty plan zadań do realizacji i składania wniosków o dofinansowanie
do funduszy zewnętrznych na kolejne lata. Plan ten określa po dwa zadania powiatowe na rok
w uzgodnieniu z wszystkimi gminami, a z uwagi na to, że Miasto Wodzisław Śląski nie było
zainteresowane współfinansowaniem zdania dotyczącego Grodziska, zostało ono odsunięte na
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dalsze lata. Ponadto, obecnie realizowana jest przebudowa ul. Jastrzębskiej i tymi właśnie drogami
prowadzone są objazdy i dopóki nie będzie zakończony remont ul. Jastrzębskiej, to trudno
wyobrazić sobie prowadzenie robót drogowych i zamykania ul. Grodzisko czy ul. Piaskowej,
bo wtedy Miasto Wodzisław Śląski zostanie zablokowane. Starosta dodał, że spotka się z Panem
Prezydentem i wyjaśni tą sprawę.
Ad. 13
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 października 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 14
Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2020 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 15 października 2020 r.
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