Wodzisław Śl., dn. 30 grudnia 2020 r.
WRZ.0022.55.2020

Protokół Nr 123/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 30 grudnia 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:
Michał Lorek - Sekretarz Powiatu
Mariusz Rakowski - Skarbnik Powiatu
Michał Gebel - 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 uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu w stosunku
do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy
pożyczki z dnia 7 maja 2020 roku,
b) zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia w Połomi na 2021 rok,
c) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Gorzyczkach,
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d) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie rozłożenia na raty należności
cywilnoprawnej Powiatu Wodzisławskiego przysługującej od Spółki Lekarskiej ETNA – Tumułka
i Partnerzy z tytułu czynszu za najem i innych opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. lllllllllllllllllllllllllllllll.
5. 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) zmian w planach finansowych wydatków powiatowych jednostek budżetowych na 2020 rok
polegających na przeniesieniu planowanych kwot między dysponentami budżetowymi
i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
c) zmian w planie finansowym wydatków powiatowych jednostek budżetowych na 2020 rok
polegających na przeniesieniu planowanych kwot między paragrafami klasyfikacji
budżetowej,
d) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków,
e) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów,
f) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem zmiany
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036.
6. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 59/2020,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 5/K/2020 i Nr 6/K/2020,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 11/2020/2021,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 30/2020,
e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 72/2020,
f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 55/2020,
g) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek SzkolnoWychowawco-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 43/2020,
h) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 20/2020,
i) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 21/2020 i Nr 22/2020,
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j) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia
kierownika jednostki Nr 4/XII/2020,
k) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 18/ZD/12/2020 i Nr 19/ZD/12/2020,
l) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 44/2020
i Nr 45/2020,
m) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 16/2020,
n) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 48/2020.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2020 r.
9. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.
Ad. 3
a)
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu
w stosunku do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki
z dnia 7 maja 2020 roku (załącznik nr 2 do protokołu). Powiedziała, że na podstawie przepisów
ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych, jak również uchwały Rady
Powiatu dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom
mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wniosku Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, proponuje umorzyć należności pieniężne
przypadające Powiatowi Wodzisławskiemu ze strony PPZOZ w wysokości 500 000 zł. Przypomniała,
że w maju 2020 r. została PPZOZ udzielona pożyczka przez Powiat Wodzisławski w wysokości
500 000 zł, a 17 grudnia 2020 r. Dyrektor PPZOZ zwrócił się z wnioskiem o jej umorzenie. Dyrektor
wskazał, że działalność Szpitala opiera się o środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia,
jednak te comiesięczne przychody nie pokrywają kosztów funkcjonowania Szpitala, wobec czego
narasta zadłużenie. PPZOZ zwraca się do dostawców o rozłożenie zobowiązań wobec nich na raty.
Niekorzystne dla sytuacji finansowej PPZOZ są także obowiązujące przepisy, które powodują
konieczność ponoszenia dodatkowej opłaty w wysokości 40 euro od każdej przeterminowanej
faktury. Ponadto, na sytuację finansową PPZOZ wpływ mają wysokie koszty zakupu środków
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ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem Covid-19, jak również wyższe koszty wynagrodzeń
personelu, co jest przesłanką do tego, aby umorzyć pożyczkę, którą udzielono PPZOZ. Wprawdzie
PPZOZ realizuje program naprawczy, który nakierowany również był na sprawy finansowe, jednak
sytuacja związana z pandemią nie pozwala w całości na realizację założeń tego programu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 755/2020 w ww. sprawie.
b)
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia w Połomi na 2021 rok (załącznik nr 3 do
protokołu). Poinformowała, że środowiskowe domy samopomocy, jakim jest Ośrodek Wsparcia
w Połomi, mają obowiązek przedłożenia Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia plan pracy na kolejny
rok. Poprzedzone jest to pracami przygotowawczymi, jak i konsultacjami z Wojewodą. Przedłożony
plan pracy Ośrodka Wsparcia w Połomi i zadania w nim ujęte zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Wojewodę.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 756/2020 w ww. sprawie.
c)
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Gorzyczkach (załącznik nr 4 do protokołu). Przypomniała, że na
poprzednim posiedzeniu Zarządu został przyjęty Regulamin organizacyjny Powiatowej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach, która rozpocznie swą działalność z dniem 1 stycznia
2021 r. W związku z tym, iż placówka ta wchodzi w skład Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, należy w Regulaminie tego Centrum uwzględnić zapisy
dotyczące funkcjonowania nowopowstałej placówki i dostosować je do aktualnej sytuacji.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 7572020 w ww. sprawie.
d)
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach
(załącznik nr 5 do protokołu). Stwierdziła, że jest to kolejny projekt uchwały, który porządkuje
sprawy funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, w związku z wyodrębnieniem
z jego struktury nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej i zmniejszeniem w ten sposób liczby
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wychowanków z 30 do 14. Ponadto w Regulaminie zostały uwzględnione zapisy dotyczące
możliwości uzupełnienia działalności placówki pracą wolontariuszy, czy też osób skierowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych lub stażu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 758/2020 w ww. sprawie.
Ad. 4
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnej Powiatu Wodzisławskiego przysługującej
od Spółki lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll z tytułu czynszu za najem i innych opłat związanych
z korzystaniem z nieruchomości w Wodzisławiu Śląskim przy ul. lllllllllllllllllllllllllllllll (załącznik nr 6
do protokołu). Wicestarosta przypomniał, że w listopadzie 2020 r. wpłynęło pismo partnera Spółki
llllllllllllllllllllllllll w sprawie pomocy w spłacie zadłużenia. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu
2 grudnia br., po analizie tego pisma, wyrażono zgodę na spłatę zadłużenia w ratach, pod
warunkiem niezwłocznego przystąpienia do jego spłaty i terminowego regulowania bieżących
należności wynikających z umowy najmu. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi
Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności,
rozłożenie na raty następuje w formie pisemnej w drodze porozumienia – ugody, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w formie stosownej uchwały. W związku z tym
przygotowany został przedmiotowy projekt uchwały, jak również projekt ugody, w której określono
ilość i wysokość rat, ustalając że należność zostanie rozłożona na 6 rat, płatnych do 25 dnia każdego
miesiąca, rozpoczynając od stycznia do czerwca 2021 r.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 759/2020 w ww. sprawie.
Ad. 5
a)
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 7 do protokołu). Skarbnik
poinformował, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w:
1) rozdziale 75020 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę
polis ubezpieczenia składników majątkowych Powiatu Wodzisławskiego,
2) rozdziale 75515 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę
nagród dla osób zaangażowanych w obsługę punktów porad prawnych oraz obywatelskich,
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3) dziale 801 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń oraz
uzupełnienie odpisu na ZFŚS,
4) rozdziale 85321 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe
i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności,
5) dziale 854 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 760/2020 w ww. sprawie.
b)
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
i paragrafami klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 8 do protokołu). Skarbnik przekazał, że zmian
w planach finansowych wydatków należy dokonać w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków
finansowych zakup środków czystości oraz na zakup komputerów dla uczniów oraz kamer
do zdalnej nauki.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 761/2020 w ww. sprawie.
c)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmian w planie finansowym wydatków powiatowych jednostek budżetowych na 2020
rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej
(załącznik nr 9 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że zmian w planie finansowym wydatków należy
dokonać w:
1) Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w rozdziale:
a) 70005 w związku z koniecznością poniesienia opłat za koszty sądowe i egzekucyjne,
b) 75020 w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych,
c) 85321 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i składki
od nich naliczane pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności,
2) Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w celu
zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego
potrzebnego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim w celu zabezpieczenia środków
finansowych na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego
do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
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4) Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w celu zabezpieczenia
środków na zakup artykułów komputerowych na potrzeby administracji szkolnej,
5) Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w celu
zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne
i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup środków
czystości,
6) Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup
materiałów, środków żywności i innych opłat związanych z bieżącą działalnością jednostki.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 762/2020 w ww. sprawie.
d)
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 10 do protokołu). Skarbnik zgłosił autopoprawkę do ww.
projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu do planu dochodów i planu wydatków kwoty 10 zł,
w związku ze zwrotem kosztów sądowych płatnych z dotacji celowej w 2018r., które należy zwrócić
na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego. Następnie Skarbnik wskazał, że zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale 85333
zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020r. z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów obsługi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim
w związku z wykonywaniem zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze i 15zze2 ustawy z dnia
2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 763/2020 w ww. sprawie, uwzględniając zgłoszoną autopoprawkę.
e)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów (załącznik nr 11 do protokołu). Skarbnik zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały,
polegającą na zwiększeniu ogólnej kwoty dochodów o 10 zł, w związku ze zwrotem kosztów
sądowych płatnych z dotacji celowej w 2018r., które należy zwrócić na rachunek bankowy
Wojewody Śląskiego, o czym była już mowa w poprzednim punkcie. Skarbnik dodał że poza tym,
zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale w dziale
758 w związku z przyznaniem kwoty 714 216,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 764/2020 w ww. sprawie, uwzględniając zgłoszoną autopoprawkę.
f)
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 12 do protokołu). Skarbnik
wyjaśnił, że należy dostosować plan finansowy dochodów budżetowych uwzględniając wynikającą
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa szczegółowość tegoż planu do paragrafu
klasyfikacji budżetowej, w związku z podjęciem uchwał:
1) Nr XXV/261/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2020r. 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,
2) Nr 763/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów
i wydatków,
3) Nr 764/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów.
Skarbnik przekazał, że do przedmiotowego projektu uchwały także należy wprowadzić
autopoprawkę, o której była już mowa w poprzednich punktach, czyli uwzględnienie kwoty 10 zł
w związku ze zwrotem kosztów sądowych płatnych z dotacji celowej w 2018r., które należy zwrócić
na rachunek bankowy Wojewody Śląskiego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 765/2020 w ww. sprawie, uwzględniając zgłoszoną autopoprawkę.
g)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036
(załącznik nr 13 do protokołu). Skarbnik przekazał, że potrzeba podjęcia ww. uchwały wynika
z obowiązku dostosowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020
do budżetu zmienionego uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 766/2020 w ww. sprawie.
Ad. 6
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 59/2020 (załącznik nr 14 do protokołu),
Strona 8 z 11

b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 5/K/2020 i Nr 6/K/2020 (załącznik
nr 15 do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 11/2020/2021 (załącznik
nr 16 do protokołu),
d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 30/2020 (załącznik nr 17
do protokołu),
e) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 72/2020 (załącznik nr 18
do protokołu),
f) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 55/2020 (załącznik nr 19 do protokołu),
g) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Placówek Szkolno-WychowawcoRewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 43/2020
(załącznik nr 20 do protokołu),
h) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 20/2020 (załącznik nr 21 do protokołu),
i) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 21/2020 i Nr 22/2020
(załącznik nr 22 do protokołu),
j) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia kierownika
jednostki Nr 4/XII/2020 (załącznik nr 23 do protokołu),
k) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 18/ZD/12/2020 i Nr 19/ZD/12/2020 (załącznik nr 24 do protokołu),
l) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 44/2020 i Nr 45/2020
(załącznik nr 25 do protokołu),
m) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 16/2020 (załącznik nr 26
do protokołu),
n) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 48/2020
(załącznik nr 27 do protokołu).
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Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła informację na temat wyniku finansowego
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Wodzisławiu Śl. według stanu na koniec listopada 2020 r. (załącznik nr 28 do protokołu).
Przekazała, że wynik finansowy PPZOZ za miesiąc listopad br. to strata w wysokości 343 674 zł,
a za 11 miesięcy 2020 r. wynik finansowy to strata w wysokości 4 282 018 zł.
Sekretarz Michał Lorek przekazał, że obecnie Starostwo Powiatowe zrezygnowało z pracy zdalnej
i tylko w uzasadnionych przypadkach taka forma pracy jest zlecana. Jeżeli chodzi o Pracownicze
Plany Kapitałowe, to odbyły się już konsultacje ze związkami zawodowymi, które do połowy stycznia
powinny przedstawić swoją opinię. Przygotowana wówczas zostanie uchwała o powołaniu instytucji
zarządzającej PPK. Terminy w tym zakresie są niezagrożone.
Ad. 7
Członek Zarządu Kornelia Newy zapytała jak przedstawia się sytuacja ze szczepieniami przeciw
Covid-19 w naszym powiecie.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera odpowiedziała, że według jej wiedzy na dzień wczorajszy ponad
300 pracowników szpitala zadeklarowało chęć poddania się szczepieniom, ale w związku z tym,
że termin szczepień został kolejny raz wydłużony, nie odzwierciedla to jeszcze zamiarów
pracowników. Ponadto, do szpitala zgłaszają się niepubliczne podmioty z terenu Powiatu, które
również deklarują chęć zaszczepienia pracowników. Wobec tego łączna liczba zadeklarowanych
chętnych do szczepienia ze szpitala i niepublicznych podmiotów to ponad 800 osób.
Członek Zarządu Kornelia Newy zapytała kto decyduje o tym, gdzie będą punkty szczepień w naszym
powiecie i czy już znana jest ich lokalizacja.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera wyjaśniła, że na razie zbierane były zgłoszenia do szczepień przez
Narodowy Fundusz Zdrowia za pośrednictwem naszego PPZOZ, jako szpitala węzłowego.
W zbieraniu tych informacji PPZOZ wspomagany był przez pracowników Wydziału Zdrowia
Starostwa Powiatowego. Poza tym, nasz powiat nie ma udziału w organizacji akcji szczepień przeciw
Covid-19 i nie są znane lokalizacje punktów szczepień.
Ad. 8
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 grudnia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 9
Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 7 stycznia 2021 r.
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