Wodzisław Śl., dn. 4 listopada 2020 r.
WRZ.0022.47.2020
Protokół Nr 115/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 4 listopada 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
Kornelia Newy - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu
Lista obecności Członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Katarzyna Zöllner - Solowska - Naczelnik Wydziału Oświaty
Mariusz Rakowski - Skarbnik Powiatu
Michał Lorek - Sekretarz Powiatu
Adam Duży - Radca prawny
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
przedłużenie umowy najmu z Polską Grupą Górniczą pomieszczenia o powierzchni 12m2
stanowiącego własność Powiatu Wodzisławskiego, będącego w trwałym zarządzie
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
4. Zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania
publicznego pt.: „Grand Prix o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego” realizowanego
przez Klub Sportowy Hetman Marklowice.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na powierzenie prowadzenia na terenie
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powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc
prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku.
6. Wydanie opinii dla zadania „Budowa drogi publicznej – odgałęzienie ulicy Dębowej
w Skrzyszowie na odcinku 120 mb”.
7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok
polegających na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy ogólnej,
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. Sprawy bieżące:
a) informacja na temat zaawansowania prac nad projektem budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2021 rok,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 5/2020/2021 i Nr 6/2020/2021,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr DPA.02.11.31.2020,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 38/2020,
e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 57/2020,
f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 1/X/2020,
g) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 73/2020.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w dniach 28 października 2020 r.
i 29 października 2020 r.
11. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.
Ad. 3
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
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najmu z Polską Grupą Górniczą pomieszczenia o powierzchni 12m2 stanowiącego własność
Powiatu Wodzisławskiego, będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 2 do protokołu). Naczelnik
wyjaśniła, że chodzi o wynajem pomieszczenia, które służy Polskiej Grupie Górniczej jako
serwerownia. Do końca roku 2020 r. stawka za najem pomieszczenia na cele serwerowni
wynosi 633,61 zł za miesiąc, a po dokonanych przeliczeniach proponuje się przedłużyć
przedmiotową umowę najmu ze stawką na rok 2021 wynoszącą 648,18 zł za miesiąc.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 701/2020 w ww. sprawie.
Ad. 4
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz
sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pt.: „Grand Prix o Puchar
Starosty Powiatu Wodzisławskiego” realizowanego przez Klub Sportowy Hetman Marklowice
(załącznik nr 3 do protokołu). Wicestarosta przekazał, że Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że Klub Sportowy Hetman
Marklowice, wykorzystał i rozliczył dotację w wysokości 6 085,00 zł zgodnie z jej
przeznaczeniem, a także na warunkach określonych w umowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe
z wykonania ww. zadania publicznego.
Ad. 5
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów,
w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie w 2021 roku (załącznik nr 4 do protokołu). Wicestarosta
poinformował, że zapis artykułu 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ administracji publicznej ogłaszający
otwarty konkurs ofert obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
złożonych ofert. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu
wykonawczego jednostki ogłaszającej konkurs oraz osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej spośród
przedstawicieli trzeciego sektora zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatu
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. oraz przesłane
pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych. Żadna z organizacji w terminie
wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 22 października br. nie zgłosiła swojego przedstawiciela
do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na zadania publiczne.
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Ponadto zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w skład komisji
konkursowej, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody. W odpowiedzi na pismo
przesłane do Wojewody Śląskiego z zapytaniem, czy do prac komisji zostanie wskazany
przedstawiciel Wojewody otrzymano informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
iż nie jest planowany udział przedstawiciela Wojewody w pracach ww. komisji. W związku
z tym proponuje się następujący skład Komisji konkursowej:
- Katarzyna Lerch - Przewodnicząca Komisji
- Barbara Jasińska – Musik,
- Jagoda Glassmann – Kędziora,
- Patrycja Rother,
- Arkadiusz Marecki,
- Beata Samburska.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 702/2020 w ww. sprawie.
Ad. 6
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o wydanie opinii dla zadania „Budowa drogi
publicznej – odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120 mb” (załącznik nr 5
do protokołu). Przekazał, że 23 października 2020 r. do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
wpłynął wniosek Grzegorza Połomskiego, reprezentującego biuro projektowe Edyta
Połomska Studio Połomscy, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Godów,
o zaopiniowanie zadania „Budowa drogi publicznej – odgałęzienie ulicy Dębowej
w Skrzyszowie na odcinku 120 mb”. Przedmiotowa droga to zjazd z głównego ciągu drogi
ul. Dębowej, która planowana jest jako publiczna, dojazdowa bez przejazdu, zakończona
placem manewrowym o powierzchni 20m x 20m, a szerokość nawierzchni drogi wynosić
będzie 4,5 m. Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
w związku z czym, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, organem uprawnionym do wydania opinii
jest właściwy miejscowo zarząd powiatu. Po przeanalizowaniu dokumentacji proponuje się
pozytywnie zaopiniować realizację przedmiotowej inwestycji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał opinię pozytywną dla zadania „Budowa drogi publicznej
– odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120 mb”.
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Ad. 7
a)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwał Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2020 rok polegających na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy ogólnej (załącznik nr 6
do protokołu). Skarbnik poinformował, że przeniesień z rezerwy ogólnej kwoty 34 563 zł
dokonuje się na rozdział 85202 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z dotacją
celową przyznaną przez Wojewodę Śląskiego decyzją Nr FBI.3111.114.11.2020 z dnia
23 października 2020 przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy
społecznej.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 703/2020 w ww. sprawie.
b)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwał Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok
polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (załącznik nr 7 do protokołu).
Skarbnik wyjaśnił, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale:
1) 70005 w związku ze zwrotem kosztów sądowych płatnych z dotacji celowej 2018r.
i 2019r., gdyż konieczny jest zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy
Wojewody Śląskiego (kwota 100,00 zł),
2) 80153 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2020 z dnia
14 października 2020r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe
(kwota 3 624,17 zł),
3) 85202 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.11.2020 z dnia
23 października 2020r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota
138 249,00 zł),
4) 85504 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.7.2020 z dnia
27 października 2020r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację
zadań w ramach rządowego programu „Dobry start” (kwota 3 100,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 704/2020 w ww. sprawie.
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c)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwał Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych
w związku z dokonaniem zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok (załącznik
nr 8 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na podjęcie na ostatniej sesji uchwały
Nr XXIII/245/2020 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, a także w dniu dzisiejszym w punkcie 7b) 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 705/2020 w ww. sprawie.
Ad. 8
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił informację na temat zaawansowania prac
nad projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok (załącznik nr 9 do protokołu).
Skarbnik zwrócił uwagę, że podobnie jak w budżetach lat ubiegłych planowana jest bardzo
wysoka kwota na wynagrodzenia i pochodne, bo aż 106 825 005 zł, znacząca kwota przypada
na wydatki związane z dotacjami na zadania bieżące i udało się utrzymać dosyć wysoki
poziom finansowania wydatków majątkowych. Charakterystyczne jest to, że przyjęto dosyć
wysoki poziom rezerwy dla Zarządu Powiatu, bo w wysokości 1 800 000 zł, co pozwoli
Zarządowi elastycznie reagować na pewne potrzeby, gdyż nie wiadomo jak się będą
kształtowały realnie dochody budżetowe w roku 2021, w związku z czym zabezpieczenie
dość znaczących środków w rezerwie ogólnej pozwoli stworzyć pewien bufor, gdyby coś
niespodziewanego się wydarzyło. Mając na uwadze sytuację epidemiczną, podwyższona
także została nieco rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - zabezpieczono w tym
zakresie 400 000 zł. Dodatkową rezerwę jaką proponuje się wprowadzić jest rezerwa na
zadania w zakresie turystyki, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury
fizycznej, gdyż obecnie trudno jest zaplanować konkretne działania w tych zakresach, bo nie
wiadomo jak długo potrwa lockdown jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia. Proponuje się,
aby w tej rezerwie była kwota 115 000 zł na wypadek, gdyby w dalszej części roku pojawiły
się potrzeby, żeby dofinansować jakieś wydarzenia z tego zakresu. Natomiast w działach
klasyfikacji budżetowej odpowiedzialnej za turystykę, kulturę i sport zabezpieczono kwoty na
niezbędne wydatki. Jak wspomniał dosyć wysoki jest poziom planowanych wydatków
majątkowych, ujęte w nich zostały zadania przede wszystkim te, które ujęte są
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, łącznie z zabezpieczeniem środków na zakup udziałów
w PKS-ie. Co jest ważne w tych wydatkach planowanych w wysokości 20 542 106 zł jest duże
wydatkowanie środków publicznych na wydatki inwestycyjne, biorąc pod uwagę czas
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w jakim się znajdujemy i trudną sytuację gospodarczą. Według planów Powiat otrzyma na
ten wydatek 10 295 740 zł. Wprowadzić należy środki, które Powiat otrzymał w tym roku,
czyli środki z tzw. funduszu Covid w wysokości 7 288 000 zł, kwotę 100 008 zł przypadającą
na spłatę pożyczki udzielonej PPZOZ, kwotę 685 322 zł jako niewykorzystane środki
z przychodów, co stanowi wkład własny zabezpieczony na realizację zadania 4.3.4 przez
PPZOZ. Ponadto, po konsultacjach z firmą ProPolis postanowiono przyjąć zabezpieczenie
kwoty 2 mln zł w postaci kredytu bankowego, którego być może Powiat nie będzie
potrzebować, ale gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że dochody będą wpływać w wysokości
mniejszej niż spodziewana, to taka możliwość będzie dla Zarządu formą elastycznego
zarządzania finansami publicznymi w 2021 r. Skarbnik stwierdził, że jeżeli zestawi się kwotę
planowanych dochodów i przychodów budżetowych z kwotą wydatków i rozchodów
otrzymuje się wartość 0, czyli saldo budżetu bilansuje się w 100%, więc projekt budżetu
został skonstruowany prawidłowo.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z:
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 5/2020/2021 i Nr 6/2020/2021 (załącznik nr 10 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr DPA.02.11.31.2020 (załącznik nr 11 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 38/2020 (załącznik nr 12 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 57/2020
(załącznik nr 13 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowej Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 1/X/2020 (załącznik nr 14 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 73/2020
(załącznik nr 15 do protokołu).
Sekretarz Michał Lorek przedstawił informację na temat pracy Starostwa Powiatowego
w warunkach pandemii. Przekazał, że w dniu 30 października br. dokonano kolejny raz
analizy warunków pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w aspekcie
dostosowania wykonywania pracy do wymogów prawnych związanych z Covid-19. Tą analizę
przeprowadził Inspektor ds. BHP sprawdzając wszystkie stanowiska pracy w urzędzie,
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zbierając wszelkie uwagi oraz propozycje w zakresie funkcjonalno-organizacyjnym
poszczególnych komórek. Uwag nie było zbyt dużo, a powtarzającymi się było zwiększenie
dostępności maseczek jednorazowego użytku, szczególnie w komórkach które na bieżąco
przyjmują petentów i zostanie to uzupełnione. Natomiast propozycje funkcjonalnoorganizacyjne zostały zebrane i na tej podstawie określono nowe zasady pracy w urzędzie.
Zgodnie z informacjami z ostatniego posiedzenia Zarządu, 4 pracowników urzędu przeszło już
przeszkolenie w sanepidzie odnośnie pomocy w zakresie działania tej jednostki i te osoby od
dnia dzisiejszego wykonują pracę na rzecz sanepidu, w sposób zdalny. Jak wiadomo w dniu
2 listopada br. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii i zgodnie z zapowiedziami pojawiły się tam pewne regulacje
prawne dotyczące m.in. pracy urzędów. W § 24 rozporządzenia dodano punkt, który mówi
o tym, że do dnia 4 grudnia br. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach
organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, kierownicy urzędów,
dyrektorzy generalni lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom
wykonywanie pracy zdalnie, z pewnymi wyjątkami – wydziały, które prowadzą obsługę
klienta kierownik jednostki może wyłączyć z systemu pracy zdalnej. Dalsza część tego
przepisu mówi o innych zadaniach niezbędnych ze względu na przepisy prawa np.
zarządzanie kryzysowe, kancelarie tajne, lub potrzeby urzędu jeżeli nie jest możliwe ich
wykonywanie w ramach pracy zdalnej. Zdaniem Sekretarza ten zapis może wyłączyć z pracy
zdalnej praktycznie każde stanowisko pracy, bo można uznać, że jest niezbędne dla działania
urzędu. W Starostwie postanowiono jednak na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów zwiększyć liczbę pracowników, którzy realizują pracę zdalnie, planuje się że będzie
to około 30-40% pracowników. Przy realizacji pracy zdalnej upoważniono kierowników
komórek organizacyjnych, aby oni odpowiadali za kierowanie pracowników na pracę zdalną
i ewidencję oraz kontrolę zleconej pracy zdalnej. Jeżeli chodzi o obsługę petentów to jest ona
oczywiście realizowana, ze szczególnym naciskiem na wizyty umawiane, ale jeżeli przyjdzie
ktoś nie umówiony, to też zostanie obsłużony z zachowaniem zasad sanitarnych. Poza tym,
więcej spraw jest kierowanych przez skrzynki podawcze. Trochę inna jest sytuacja w
Wydziale Komunikacji, który w zasadzie pracuje normalnie, tylko z ograniczeniem liczby
przyjmowanych petentów, starając się żeby wszystkie sprawy były załatwiane na bieżąco,
choć są nieobecności w pracy z powodu zwolnień lekarskich czy urlopów. W dniu
wczorajszym odbyła się narada z naczelnikami i kierownikami komórek organizacyjnych
Starostwa, którzy zostali poinformowani o tych wszystkich zasadach i przypomniano wymogi
związane z reżimem sanitarnym.
Wicestarosta Tadeusz Skatuła uzupełnił, że w uzasadnieniu do wspomnianego
rozporządzenia wskazano, iż przedmiotowy przepis należy interpretować łącznie z § 24, który
określa, że zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom muszą być stale
realizowane i zalicza się do nich również sprawy związane z procesem inwestycyjnym, co jest
bardzo ważne. Nie można więc zamknąć Wydziału Komunikacji, o co również prosi Związek
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Powiatów Polskich. Poza tym, przy tych rygorach nie odniesiono się do realizacji terminów
poszczególnych zadań, w związku z czym nie ma możliwości wydłużenia terminów
realizowania wszystkich zadań.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu oraz
posiedzeniu Zarządu przedstawiana była informacja na temat sytuacji w jednostkach pomocy
społecznej. W związku z tym, że weszły w życie przepisy rozporządzenia o których wspomniał
Sekretarz Powiatu, do tych przepisów dostosowała działalności Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie kierując częściowo pracowników na pracę zdalną. Co do innych
jednostek pomocowych to nic się nie zmieniło - uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w zajęciach zostało zawieszone, za wyjątkiem DPS-ów i Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, które są ośrodkami całodobowymi. W związku z tym, że w DPS-ie w Gorzycach
wśród pracowników też wystąpił przypadek zakażenia koronawirusem, pensjonariusze i
kadra jednego z segmentów zostali poddani wymazom, jednak wyników jeszcze nie ma.
Istotną informacją jest to, że w DPS-ie na dzień dzisiejszy jest 8 wolnych miejsc.
Poinformowała również, że Dyrektor DPS w Gorzycach złożył wypowiedzenie w związku z
przejściem na emeryturę od dnia 25 listopada br. Przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia
Zarządu będzie projekt uchwały o wyrażeniu zgody na odejście z pracy Dyrektora DPS
Ryszarda Nawrockiego.
Wicestarosta Tadeusz Skatuła poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynęła informacja, że
w chwili obecnej wszystkie oddziały Szpitala oraz Izba Przyjęć przyjmują pacjentów
– od piątku (30 października) wznowiono przyjęcia do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej, a od godz. 12.00 dnia 2 listopada br. wznowiono przyjęcia do
Oddziału Neurologicznego. Dyrektor PPZOZ systematycznie powiadamia Zarząd o sytuacji
jaka jest w Szpitalu, o ilości pacjentów na oddziałach, w tym z podejrzeniem zachorowań
na Covid-19 i potwierdzonych przypadkach zakażeń.
Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła informację na temat sytuacji w oświacie
w związku z panującą epidemią. Przekazała, że jak wiadomo szkoły ponadpodstawowe
pracują zdalnie, tylko w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, który
nie jest objęty nauczaniem zdalnym, 3 oddziały mają zawieszone zajęcia, ponieważ
wychowawca ma potwierdzoną obecność koronawirusa, a to zawieszenie potrwa
do najbliższego piątku (6 listopada br.).
Ad. 9
Nie odnotowano.
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Ad. 10
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 października 2020 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 października 2020 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 11
Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2020 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 13 listopada 2020 r.
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