Wodzisław Śl., dn. 3 lutego 2021 r.
WRZ.0022.5.2021
Protokół Nr 128/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 3 lutego 2021 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
Adam Duży - Radca prawny
Katarzyna Zöllner - Solowska - Naczelnik Wydziału Oświaty
Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie rozliczenia dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej za 2020 rok udzielonej
z budżetu Powiatu Wodzisławskiego Zakładowi Aktywności Zawodowej Zakładowi Usług
Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
4. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017
roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
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5.

6.

7.

8.

9.

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół
i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania.
Skierowanie do konsultacji organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
a także z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu projektów uchwał
w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017
roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół
i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto
Radlin w wysokości 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych
bezpośrednio z doskonaleniem nauczycieli organizowanym przez Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku
2020”.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody
na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu
Wodzisławskiego w 2021 roku” przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Syryni.
Zaakceptowanie rozliczeń dotacji oraz sprawozdań końcowych z wykonania przez Klub Sportowy
FORMA Wodzisław Śląski następujących zadań publicznych:
a) „Bieg Barbórkowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”,
b) „Festiwal Biegowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”.
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10. Wydanie opinii dla zadania „Budowa chodnika przy ul. Kopalnianej w Gorzyczkach”, które będzie
realizowane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Godów z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.
12. Rozpatrzenie prośby o akceptację proponowanych działań w sprawie przyznania Nagród lub
Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia
w działalności sportowej i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019.
13. Przedstawienie informacji na temat nowego wydawnictwa Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim pt. „Powiat Wodzisławski – wyjątkowe miejsce”.
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w sprawie czasowego
obniżenia opłat czynszowych dla Firmy Handlowo-Usługowej Tomasz Zgraja z siedzibą
w Rybniku.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyboru instytucji finansowej,
z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
16. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 5/2021,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 3/2021
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2021.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 stycznia 2021 r.
19. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.
Ad. 3
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z rozliczeniem dotacji przedmiotowej oraz dotacji
celowej za 2020 rok udzielonej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego Zakładowi Aktywności
Zawodowej Zakładowi Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śl. (załącznik nr 2 do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Powiatu
Wodzisławskiego Zakładowi Aktywności Zawodowej Zakładowi Usług Pralniczych z siedzibą
w Wodzisławiu Śl.
Ad. 4 a)
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner - Solowska przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski (załącznik nr 3 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła,
że proponowane zmiany w regulaminie wynagradzania będą obejmowały wysokość miesięcznych
dodatków funkcyjnych, gdzie proponuje się przejście na system procentowy, wyliczany
na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. Stawka
ta na dzień dzisiejszy wynosi 4 046 zł. Zmiany w regulaminie wynagradzania będą obejmować
dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze.
Skutek miesięczny proponowanych rozwiązań wyniesie około 21 300 zł.
Skarbnik Mariusz Rakowski zwrócił uwagę, że przedmiotowa uchwała spowoduje wzrost wydatków
bieżących w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Stwierdził, że biorąc pod uwagę fakt,
iż dofinansowanie zadań oświatowych jest na poziomie takim jakim jest, może to spowodować
w końcu roku zakłócenia w wykonaniu budżetu powiatu.
Starosta Leszek Bizoń powiedział, że wszyscy mają tego świadomość i wiedzą, iż środki potrzebne
do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania powiatowej oświaty, pochodzące z subwencji
są niewystarczające i na dzień dzisiejszy ta różnica jest znaczna. Zaproponował, aby dyskusję
na temat finansowania oświaty przenieść do czasu ustalenia ostatecznej wysokości subwencji
oświatowej.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.
Ad. 4 b)
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner - Solowska przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (załącznik nr 4 do protokołu).
Naczelnik wyjaśniła, że proponowane zmiany do dotychczas obowiązujących zasad wynikają z faktu
zmiany zapisów ustawowych. Poza tym proponuje się wprowadzić zmiany poprawiające
komunikację między szkołami niepublicznymi, a Referatem Nadzoru Publicznych i Niepublicznych
Jednostek Oświatowych. Poprawione zostaną takie zapisy jak czas składania wniosku, wskazania
czego wniosek dotyczy i jakiego okresu budżetowego, doprecyzowane zostaną pewne pojęcia
dotyczące liceum ogólnokształcącego, czy też liceum dla dorosłych. Uchwała ta jest uchwałą
pomocniczą w funkcjonowaniu i współpracy ze szkołami niepublicznymi, nie porusza kwestii
samego wypłacania dotacji, tylko wskazuje w jaki sposób te podmioty mają się o te dotacje starać,
w jaki sposób mogą być nadzorowane i na podstawie jakich przepisów funkcjonują.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt
uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Ad. 5 a)
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner - Solowska zwróciła się o skierowanie do konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Powiatową
Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
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i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski (załącznik
nr 5 do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował ww. projekt uchwały do konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
Ad. 5 b)
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner - Solowska zwróciła się o skierowanie do konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Powiatową
Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych
i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
(załącznik nr 6 do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował ww. projekt uchwały do konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
Ad. 6
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner - Solowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin w wysokości 5 000,00 złotych
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych bezpośrednio z doskonaleniem
nauczycieli organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim (załącznik nr 7 do protokołu). Naczelnik poinformowała, że w dniu 26 stycznia 2021 r.
Rada Miejska Radlina podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych bezpośrednio
z doskonaleniem nauczycieli organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim.
Członek Zarządu Kornelia Newy dodała, że Wydział Oświaty zwrócił się do wszystkich włodarzy gmin
powiatu wodzisławskiego o wsparcie działalności PODN i w efekcie niektóre gminy przekazują
wsparcie w tym zakresie, a od niektórych w ogóle nie ma odzewu.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 793/2021 w ww. sprawie.
Ad. 7
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner - Solowska przedstawiła „Sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2020” (załącznik nr 8 do protokołu). Naczelnik
stwierdziła, że tak jak w poprzednim okresie, z dokonanej analizy wynika, że na wszystkich
stopniach awansu zawodowego nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenia, zatem nie ma
konieczności dokonywania dopłat w tym zakresie. Dodała, że sprawozdanie to należy przekazać
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Wodzisławskiego, dyrektorom szkół i placówek
oświatowych, a także związkom zawodowym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski w roku 2020” i postanowił przekazać je Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, Radzie Powiatu Wodzisławskiego, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
oraz wszystkim dyrektorom szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego.
Ad. 8
Starosta Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o nazwie: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu
Wodzisławskiego w 2021 roku” przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Syryni (załącznik nr 9 do protokołu). Starosta przekazał, że tradycyjnie na początku każdego roku
ogłaszany jest tego typu przetarg, aby z chwilą ustania mrozów przystąpić do napraw, remontów
cząstkowych i utrzymania nawierzchni dróg w należytym stanie. Środki na ten cel są zabezpieczone
w budżecie powiatu.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 794/2021 w ww. sprawie.
Ad. 9 a)
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania
końcowego z wykonania przez Klub Sportowy FORMA Wodzisław Śląski zadania publicznego
pn. „Bieg Barbórkowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego” (załącznik nr 10 do protokołu).
Wicestarosta poinformował, że Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
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po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że ww. dotacja w wysokości 4 000 zł została wykorzystana
i rozliczona zgodnie z jej przeznaczeniem i na warunkach określonych w umowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe
z wykonania ww. zadania publicznego.
Ad. 9 b)
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania
końcowego z wykonania przez Klub Sportowy FORMA Wodzisław Śląski zadania publicznego
pn. „Festiwal Biegowy o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego” (załącznik nr 11 do protokołu).
Wicestarosta poinformował, że Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że ww. dotacja w wysokości 5 920 zł została wykorzystana
i rozliczona zgodnie z jej przeznaczeniem i na warunkach określonych w umowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe
z wykonania ww. zadania publicznego.
Ad. 10
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o wydanie opinii dla zadania „Budowa chodnika przy
ul. Kopalnianej w Gorzyczkach”, które będzie realizowane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (załącznik
nr 12 do protokołu). Wicestarosta poinformował, że dnia 22 stycznia 2021 r. do Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego wpłynął wniosek Mateusza Kałuża, wspólnika Rybnickiego Przedsiębiorstwa
Inżynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M. Kałuża, działającego z upoważnienia Wójta Gminy
Gorzyce, o zaopiniowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Kopalnianej w Gorzyczkach”.
Jest to droga klasy lokalnej i na rozpatrywanym fragmencie jest asfaltowa. Chodnik w całości został
zaprojektowany po jednej stronie drogi, co daje możliwość pokonania całej trasy bez konieczności
przecinania jezdni. 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 wydanie
pozytywnej opinii odnośnie realizacji przedmiotowej inwestycji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał opinię pozytywną dla zadania „Budowa chodnika przy
ul. Kopalnianej w Gorzyczkach”.
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Ad. 11 a)
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. (załącznik nr 13 do protokołu).
Wicestarosta przypomniał, że na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym, powiat jest organizatorem publicznego transportu
zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich. Zgodnie z art. 50
ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o publicznym transporcie zbiorowym finansowanie przewozów
o charakterze użyteczności publicznej polega między innymi na przekazaniu operatorowi przez
organizatora rekompensaty za utracone przychody i poniesione koszty w związku ze świadczeniem
przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Biorąc pod uwagę pracę
przewozową wykonaną na terenie gminy Gorzyce udział finansowy gminy wyniesie 27,5 % ogólnej
kwoty rekompensaty, co daje kwotę 825 000 złotych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 795/2021 w ww. sprawie.
Ad. 11 b)
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Godów z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. (załącznik nr 14 do protokołu).
Wicestarosta przekazał, że z uwagi na pracę przewozową wykonaną na terenie gminy Godów udział
finansowy gminy w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej wyniesie 27 % ogólnej kwoty rekompensaty, co daje kwotę 810 000 złotych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 796/2021 w ww. sprawie.
Ad. 11 c)
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. (załącznik nr 15 do protokołu).
Wicestarosta poinformował, że biorąc pod uwagę pracę przewozową wykonaną na terenie gminy
Lubomia udział finansowy gminy w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich

Strona 9 z 14

o charakterze użyteczności publicznej wyniesie 19,5 % ogólnej kwoty rekompensaty, co daje kwotę
585 000 złotych.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 797/2021 w ww. sprawie.
Ad. 11 d)
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. (załącznik nr 16 do protokołu).
Wicestarosta przekazał, że na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 2020 r. Powiat
Wodzisławski powierzył Powiatowi Raciborskiemu organizację publicznego transportu zbiorowego
na linii komunikacyjnej Racibórz-Pogrzebień - Kornowac - Rydułtowy. Przewozy te będą
wykonywane przez PKS Racibórz. W świetle podpisanej umowy w 2021 r. Powiat Wodzisławski
przekaże Powiatowi Raciborskiemu na ten cel środki finansowe w wysokości do 160 000 zł.
Natomiast Miasto Pszów zobowiązało się przekazać na ten cel ze swojego budżetu środki nie
większe niż 50 000 zł. Dodał, że ze strony Miasta Pszów złożone zostało zapewnienie przekazania
na ten cel kolejnych 20 000 zł w drugim półroczu 2021 r.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 798/2021 w ww. sprawie.
Ad. 11 e)
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Miasto Rydułtowy z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. (załącznik nr 17 do protokołu).
Wicestarosta powiedział, że jak już wspomniano w poprzednim punkcie, Powiat Wodzisławski
przekaże Powiatowi Raciborskiemu środki finansowe na organizację publicznego transportu
zbiorowego na linii komunikacyjnej Racibórz-Pogrzebień - Kornowac - Rydułtowy. W wyniku
dokonanych wyliczeń i wcześniejszej umowy, Miasto Rydułtowy winno z tego tytułu pokryć koszty
w wysokości 48 000 zł, jednak na ten rok Miasto na razie deklaruje kwotę 30 000 zł. Po wyczerpaniu
tej kwoty trzeba będzie rozważyć, czy nadal będzie realizowana trasa dla Miasta Rydułtowy, czy linia
ta ulegnie zmianie, czy też Miasto dołoży tą brakującą kwotę 18 000 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 799/2021 w ww. sprawie.
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Ad. 12
Członek Zarządu Krystyna Kuczera zwróciła się z prośbą o akceptację proponowanych działań
w sprawie przyznania Nagród lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej i Nagród Powiatu Wodzisławskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019
(załącznik nr 18 do protokołu). Przekazała, że jak wiadomo temat ten nie został zakończony, gdyż
uroczysta gala, w trakcie której zamierzano uhonorować wyróżnionych, ze względu na pandemię
nie mogła dojść do skutku. Z tego też powodu nie została podjęta stosowna uchwała Zarządu
Powiatu przyznająca Nagrody i Wyróżnienia. Zatem mając na uwadze, że pandemia w dalszym ciągu
nie pozwala na organizację gali w takim charakterze, jak była przeprowadzona w poprzednich
latach, proponuje się, aby w miesiącu lutym br. przedstawić na posiedzeniu Zarządu Powiatu
stosowny projekt uchwały dotyczący przyznania tych Nagród. Następnie podjęto by działania
w kierunku wypłacenia nagród pieniężnych, a także przygotowania informacji o osobach
uhonorowanych nagrodami na stronę internetową, czy też media społecznościowe. Dodatkowo
planuje się przesłanie pocztą osobom uhonorowanym dyplomów gratulacyjnych od władz powiatu.
Pomimo chęci i przesuwania terminu, nie ma obecnie warunków sprzyjających organizacji gali.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował proponowane działania w sprawie przyznania Nagród
lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia
w działalności sportowej i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019.
Ad. 13
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła informację na temat nowego wydawnictwa
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim pt. „Powiat Wodzisławski – wyjątkowe miejsce”
(załącznik nr 19 do protokołu). Przekazała, że Album „Powiat wodzisławski – wyjątkowe miejsce”
powstał przy współpracy z urzędami miast i gmin, ośrodkami kultury i innymi instytucjami z całego
powiatu wodzisławskiego. Dzięki udostępnionym informacjom, ciekawostkom i fotografiom,
powstało wydawnictwo ukazujące różnorodność powiatu, jego „wyjątkowe miejsca”
i niepowtarzalny klimat.
Starosta Leszek Bizoń stwierdził, że publikację tą otrzymają biblioteki na terenie naszego powiatu
i zaproponował, aby przekazać ją także do wszystkich szkół powiatowych.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
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Ad. 14
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
w sprawie czasowego obniżenia opłat czynszowych dla Firmy Handlowo-Usługowej Tomasz Zgraja z
siedzibą w Rybniku (załącznik nr 20 do protokołu). Poinformowała, że do Dyrektora PPZOZ wpłynęło
pismo z prośbą o obniżenie czynszu za wynajem powierzchni pod automat do napojów gorących
i na tej podstawie Dyrektor wystąpił z przedmiotowym wnioskiem do Zarządu Powiatu. Sprawa
ta związana jest z uchwałą Rady Powiatu dotyczącą zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym. Pani Krystyna Kuczera
zwróciła uwagę, że Dyrektor PPZOZ wniosek swój zakończył sformułowaniem „wykonując
obowiązek przedstawienia stanowiska PPZOZ, mając na uwadze sytuację finansową Szpitala, brak
jest podstaw do przychylenia się do złożonego przez FHU Tomasz Zgraja wniosku”. Dyrektor
opierając się na przesłankach związanych z okolicznościami epidemii, przesłał do Zarządu prośbę
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Nie jest to pierwsza sprawa tego rodzaju, były już
takie sprawy przedmiotem obrad Zarządu, jednak należy wskazać, że zgodnie z zapisami
wspomnianej uchwały Rady Powiatu, obniżenie stawek czynszu może nastąpić:
1) gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie został rozstrzygnięty,
2) na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w stosunku do posiadacza zależnego, który
po objęciu nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użytkowanie wykonuje prace
remontowo-adaptacyjne, niezbędne dla podjęcia działalności,
3) gdy wymaga tego konieczność zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.
W tych przesłankach nie mieści się omawiany wniosek. Wobec tego Pani Krystyna Kuczera
przedstawiła propozycję odpowiedzi do Dyrektora PPZOZ, w której wskazane zostaną przesłanki
umożliwiające obniżenie stawek czynszu wynikające z uchwały Rady Powiatu, a także stwierdzenie,
iż przychylenie się do prośby najemcy jest nieuzasadnione z punktu widzenia trudnej sytuacji
ekonomiczno-finansowej PPZOZ.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję odpowiedzi na wniosek Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w sprawie czasowego obniżenia opłat czynszowych dla Firmy
Handlowo-Usługowej Tomasz Zgraja z siedzibą w Rybniku.
Ad. 15
Sekretarz Powiatu Michał Lorek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (załącznik nr 21 do protokołu). Sekretarz przekazał, że
do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązuje pracodawców ustawa z dnia
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4 października 2018 r. Przedstawił jakie dotychczas działania w tym zakresie zostały podjęte.
Poinformował, że w wyniku podjętych działań, Zespół powołany do wykonania czynności
niezbędnych do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym
w Wodzisławiu Śląskim, rekomenduje Zarządowi Powiatu dokonać wyboru Pekao TFI jako instytucji
finansowej, z którą jednostki zawrą umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
Dodał, że przedstawiciele załóg lub związków zawodowych jednostek organizacyjnych objętych
postępowaniem spisali porozumienie, iż akceptują rekomendację wybraną przez Zespół roboczy.
Jeżeli Zarząd podejmie omawianą uchwałę, zostanie przekazana do jednostek informacja w tym
temacie, żeby jednostki jak najszybciej zawarły umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami
Kapitałowymi, bo od zawarcia umowy wybrana instytucja może rozpocząć tzw. akcję informacyjną,
która może trwać do 10 kwietnia br. i wtedy należy zawrzeć drugą umowę o prowadzenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych. Sekretarz zwrócił także uwagę, że w sytuacji gdyby uznano,
iż wybór instytucji zarządzającej nie jest trafny - w każdym momencie, każda jednostka może
zmienić instytucję zarządzającą, a procedura w tym zakresie jest uproszczona. Sekretarz podkreślił,
że po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert Zespół zdecydowanie uważa, że jest to oferta
najkorzystniejsza, zarówno pod kątem opłat za prowadzenie, jak i dodatkowych benefitów dla
pracowników, a także kontaktu z przedstawicielami tej instytucji.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 800/2021 w ww. sprawie.
Ad. 16
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 5/2021 (załącznik nr 22
do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 3/2021 (załącznik nr 23
do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2021 (załącznik nr 24
do protokołu).
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła informację na temat szczepień w domach pomocy
społecznej. Przekazała, że w DPS w Gorzycach zaszczepiono 109 mieszkańców, a druga dawka
będzie podana w dniach 9-11 lutego br. Wśród pracowników zaszczepiono 53 osoby, druga dawka
podana będzie 13 lutego br. Jeżeli chodzi o wolne miejsca w DPS w Gorzycach, to obecnie jest
ich 18. Natomiast w DPS w Wodzisławiu Śl. zaszczepiono 45 mieszkanek, druga dawka podana
będzie 8 lutego br.
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Wicestarosta Tadeusz Skatuła powiadomił, że dnia 29 stycznia br. notarialnie dokonano wniesienia
do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego
w wysokości 360 000 zł i zwiększono w ten sposób o 720 liczbę udziałów Powiatu Wodzisławskiego
w kapitale PKS. Po dekapitalizowaniu przez Powiat Wodzisławski 360 000 zł, Powiat Raciborski
posiada 20 820 udziałów, a Powiat Wodzisławski 1 675, co stanowi 7,45%.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
Ad. 17
Nie odnotowano.
Ad. 18
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 stycznia 2021 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 19
Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 3 lutego 2021 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 11 lutego 2021 r.
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