Wodzisław Śl., dn. 24 lutego 2021 r.
WRZ.0022.8.2021

Protokół Nr 131/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 24 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
Krystyna Kuczera - Członek Zarządu
Kornelia Newy - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu
Nieobecny był Wicestarosta Tadeusz Skatuła.
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
Jarosław Grudziński - Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim
Krzysztof Kowalik - Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Anita Wardzyk-Kulińska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ds. EkonomicznoAdministracyjnych
Karolina Końka - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim
Iwona Koczy - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Agnieszka Lubszczyk - Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Agata Kocur - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Przekazanie podziękowań za współpracę Komendantowi Powiatowemu Policji w Wodzisławiu
Śląskim Jarosławowi Grudzińskiemu w związku z zakończeniem służby.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia programu
działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.
5. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Wodzisławiu Śląskim z wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2020r.
6. Rozpatrzenie prośby w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 3 szt. drzew z gatunku topola
rosnących na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wodzisławskiego, w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze
powiatowej ul. Kraszewskiego w Pszowie,
b) wyrażenia woli przyjęcia przez Powiat Wodzisławski pomocy finansowej udzielonej przez
Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej ul. Traugutta
w Pszowie.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim.
9. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej,
która przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
10. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim obejmującego wykaz
zawartych w 2020 roku umów w przedmiocie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie
lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu.
11. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały
w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu
Śląskim poprzez zmianę jej siedziby.
12. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji zajęć z przedmiotu Edukacja
Wojskowa w wymiarze jednej godziny tygodniowo w okresie od 1 marca 2021 roku do
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30 kwietnia 2021 roku w klasie czwartej na kierunku technik logistyk Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Rydułtowach.
13. Przedstawienie informacji dotyczącej zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników
administracji zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski od 1 kwietnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 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 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków,
c) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem
zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok.
15. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2021
i Nr 7/2021,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 15/2021.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 lutego 2021 r.
18. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej wniosku Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim o dotację z Oddziału Stowarzyszenia
Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach - jako punkt 10, a następne punkty zmienią
odpowiednio swą kolejność.
Członek Zarządu Kornelia Newy zwróciła się o wycofanie z porządku obrad obecnego punktu 11
dotyczącego zaakceptowania i skierowania pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu
uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu
Śląskim poprzez zmianę jej siedziby.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze zgłoszonymi
zmianami.
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Ad. 3
Starosta Leszek Bizoń przekazał podziękowania za lata służby i za współpracę Komendantowi
Powiatowemu Policji w Wodzisławiu Śląskim Jarosławowi Grudzińskiemu w związku z zakończeniem
Jego służby. Przypomniał, że insp. Jarosław Grudziński przez całą swoją trzydziestoletnią służbę
w Policji związany był z powiatem wodzisławskim, a w 2015 roku powierzono mu obowiązki
służbowe zastępcy komendanta powiatowego policji w Wodzisławiu Śląskim, natomiast funkcję
komendanta powiatowego policji w Wodzisławiu Śl. objął w 2016 r. Starosta żegnając Komendanta,
powiedział, że na nadchodzący okres emerytury życzy mu zdrowia, pogody ducha i pomyślności
i wyraził nadzieję, że będzie on dobrze wspominać współpracę z samorządem powiatowym.
Komendant Powiatowy Policji insp. Jarosław Grudziński również podziękował za wieloletnią
współpracę i wyraził przekonanie, że będzie ona kontynuowana między samorządem a policją,
mimo jego odejścia. Stwierdził, że podjął decyzję o zakończeniu służby mundurowej po gruntownym
jej przemyśleniu, żeby spojrzeć na życie z innej perspektywy, a lata służby będzie wspomniał bardzo
dobrze.
Ad. 4
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA Karolina Końka przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Powiatowego
Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 2 do protokołu). Dyrektor stwierdziła,
że poprzedni program został zewaluowany z początkiem roku i potrzebował zmodernizowania oraz
dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów. Zatem nowy program jest zaktualizowany,
jest bardziej szczegółowy, bardziej przejrzysty. Projekt tego programu został przesłany do Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie został zaakceptowany.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera powiedziała, że poprzedni program działalności Ośrodka był
przyjęty w poprzedniej kadencji i był w nieco inny sposób skonstruowany, jednak jej zdaniem
obecnie omawiany program jest dobrze przygotowany i daje więcej informacji niż poprzedni,
zastrzegając, iż nie jest to krytyka pod adresem poprzedniego Zarządu, czy też dyrekcji Ośrodka.
Członek Zarządu Kornelia Newy zapytała na ile lat został przygotowany ten program.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA Karolina Końka odpowiedziała, że jest to program
wieloletni i nie wskazuje się na jaki okres będzie obowiązywał. Każdy program podlega ocenie
i ewaluacji, zmieniają się przepisy, zmieniają się uczestnicy i kiedy dostrzega się potrzebę, że coś
wymagałoby zmiany, to po konsultacjach z Urzędem Wojewódzkim przyjmowany jest nowy
program.
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Członek Zarządu Kornelia Newy zapytała, czy w Ośrodku zawsze jest 30 uczestników i czy jest lista
oczekujących na przyjęcie do Ośrodka.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA Karolina Końka wyjaśniła, że podejmowane są
działania, aby zawsze było 30 uczestników, by otrzymać dotację w pełnej wysokości. Pojawiają się
nowi uczestnicy, jednak w przypadku zaburzeń psychicznych nie jest to tak duża grupa, jak
np. w przypadku ośrodka w Połomi, gdzie oczekuje około 15 osób w kolejce, bo do Ośrodka Perła
rocznie dochodzi 3-5 nowych uczestników.
Członek Zarządu Kornelia Newy zapytała w jaki sposób są przyjmowani uczestnicy do Ośrodka.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA Karolina Końka powiedziała, że stawa się
na promocję tego Ośrodka i tego z czego mogą mieszkańcy powiatu skorzystać. Po rozmowach
z terapeutkami, osoby chętne często są kierowane do specjalistów w celu uzupełnienia
dokumentacji i do miejskiego ośrodka pomocy społecznej, bo z tego miejsca rozpoczyna się cały
proces przyjmowania do Ośrodka.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 812/2021 w ww. sprawie.
Ad. 5
Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Lubszczyk przedstawiła sprawozdanie
merytoryczne oraz finansowe Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim
z wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2020r. (załącznik nr 3 do protokołu).
Poinformowała, że sprawozdanie finansowe i merytoryczne Biblioteki zostało złożone zgodnie
z zapisami wynikającymi z porozumienia zawartego między Powiatem Wodzisławskim a Miastem
Wodzisław Śląski, w ramach wykonywania zdań powiatowej biblioteki publicznej. W 2020 r. jednym
z ważniejszych wydarzeń było zakończenie inwestycji dotyczącej przebudowy wejścia do biblioteki
wraz z lokalizacją windy, gdzie też wzmocniono schody, odbudowano kondygnację, zamontowano
platformę dla osób niepełnosprawnych i to co cieszyło się bardzo dużym powodzeniem czyli, która
sprawdziła się w warunkach pandemii. Jak wiadomo dla instytucji kultury 2020 rok, to był trudny
rok, ze względu na pandemię, która spowodowała nieco inne funkcjonowanie biblioteki. W tym
czasie ciekawym urządzeniem okazała się wrzutnia książek, a także dużym zainteresowaniem cieszył
się program IBUK Libra, co do którego odnotowano dużą liczbę pobrań kodów dostępu. Zakupiono
nowe zbiory biblioteczne - książki, płyty, audiobooki. Na terenie biblioteki prowadzone były również
spotkania autorskie, czy spotkania dla dzieci. Zmalała wprawdzie liczba odwiedzjących bibliotekę,
natomiast działania były realizowane i wszystkie środki z dotacji powiatu były wydatkowane zgodnie
z zapisami umowy.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim z wykonania zadań powiatowej biblioteki
publicznej w 2020r.
Ad. 6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agata Kocur przedstawiła prośbę Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 3 szt. drzew
z gatunku topola rosnących na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wodzisławskiego,
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 4 do
protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że przyczyną wnioskowanej wycinki jest zły stan wskazanych drzew
i duże ryzyko spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników i uczniów szkoły, a także
pracowników Starostwa oraz petentów korzystających z tego terenu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wnioskowaną wycinkę 3 szt. drzew z gatunku topola
rosnących na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wodzisławskiego, w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Ad. 7 a)
Starosta Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu
przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej
ul. Kraszewskiego w Pszowie (załącznik nr 5 do protokołu). Starosta przypomniał, że jest
to kontynuacja zadania z ubiegłego roku. Środki na realizację zadania zostały już zabezpieczone już
w ubiegłym roku w budżecie Miasta i Powiatu. Natomiast obecnie zadanie jest już po przetargu
i koszty jego realizacji spadły, gdyż pierwotnie każda ze stron zabezpieczyła po 350 000 zł, a teraz
ten wkład wyniesie po 280 000 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 813/2021 w ww. sprawie.
Ad. 7 b)
Starosta Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia woli przyjęcia przez Powiat Wodzisławski pomocy finansowej udzielonej przez Miasto
Pszów z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej ul. Traugutta w Pszowie
(załącznik nr 6 do protokołu). Starosta przekazał, że jest to zadanie realizowane przy udziale
środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie to jest realizowane w okresie dwuletnim - część
robót została wykonana w roku ubiegłym, a pozostała część zostanie wykonana do połowy roku
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bieżącego. Całkowita wartość tego zadania wynosi 3.601.428,44 zł, a dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych wynosi 1.723.862,80 zł. Pozostała kwota będzie pokryta po połowie przez
Powiat Wodzisławski i Miasto Pszów. W bieżącym roku Miasto Pszów przeznaczy na powyższy cel
kwotę 550.002,00 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 814/2021 w ww. sprawie.
Ad. 8
Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za rok 2020 Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 7 do protokołu). Dyrektor zwrócił uwagę, że
jest to sprawozdanie wstępne, a następnie przekazał, iż jeżeli chodzi o przychody, to nastąpił wzrost
w tym zakresie, bo plan zakładał przychody na poziomie 103 209 825 zł, a zrealizowane zostały w
wysokości 109 321 335 zł, czyli 105,92% planu. Wynagrodzenia planowane na poziomie 56 590 800
zł wykonane zostały w wysokości 55 212 184 zł, czyli 97,56% planu. Z kolei świadczenia na rzecz
pracowników planowane na poziomie 11 898 900 zł, wykonane zostały w wysokości 10 917 316 zł,
czyli 91,75% planu. Koszty rzeczowe planowane na poziomie 14 013 300 zł, wykonane zostały
w wysokości 14 035 840 zł, czyli 100,16% planu. Usługi obce planowane na poziomie 20 948 000 zł
wykonane zostały w wysokości 24 475 651 zł, czyli 116,84% planu. Podatki i opłaty planowane
na poziomie 1 468 125 zł wykonane zostały w wysokości 1 014 955 zł, czyli 69,13% zł. Natomiast
koszty ogółem planowane na poziomie 110 499 125 zł, wykonane zostały w wysokości
112 088 480 zł, czyli 101,44% planu. Ogółem wynik finansowy planowany jako strata w wysokości
-7 289 300 zł zamknął się kwotą -2 767 145 zł, czyli wyniósł 37,96% planu. Jeżeli chodzi o przychody,
to przede wszystkim wpływ na ich wysokość miało uruchomienie oddziału covidowego, mobilnego
punktu pobrań oraz wynagrodzenia dla personelu covidowego. Natomiast spadek spowodowany
był ograniczeniem liczby łóżek na oddziale ortopedycznym i chirurgicznym, bo z części łóżek tych
oddziałów trzeba było utworzyć oddział covidowy. W grupie kosztów największe znaczenie miało
zwiększenie liczby wykonywanych badań i procedur medycznych związanych z covid, wzrost ilości
umów cywilno-prawnych z lekarzami, których szpital pozyskał, zawarcie dodatkowych umów
dotyczących łączności (np. na potrzeby infolinii). Ważną stałą pozycją jest serwis oprogramowania
- do tej pory nie płacono za ten serwis, bo było to w ramach umowy, jednak teraz taki koszt będzie
ponoszony co miesiąc. Wzrosły koszty transportu sanitarnego, co też związane jest z covid, a także
wzrost zużycia środków dezynfekujących oraz opłat za odpady, także w związku z covid.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przekazała, że sprawozdanie to zostało również przedstawione
Radzie Społecznej PPZOZ, która je zaakceptowała. Stwierdziła, że matematycznie sytuacja szpitala
nie wygląda źle, jednak problemy są, zarówno finansowe jak i inne, które wpływają na jego
funkcjonowanie, a pandemia także nie sprzyja rozwojowi szpitala.
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Starosta Leszek Bizoń zapytał jak wyglądają sprawy kontraktu na rok bieżący.
Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik odpowiedział, że zmieniły się zasady rozliczania świadczeń
w zakresie pediatrii, bo do tej pory otrzymywano ryczałt, a teraz będą przekazywane środki
za konkretnie wykonane świadczenia. Trzeba się więc liczyć z tym, że nastąpi ich zmniejszenie, gdyż
obecnie wykorzystanie łóżek na pediatrii jest na poziomie 40%, bowiem w okresie pandemii dzieci
nie chodzą do szkoły i ilość zachorowań jest dużo mniejsza, jak również ogranicza się ilość przyjęć
w tych przypadkach, gdzie nie jest to konieczne, aby nie narażać niepotrzebnie. Dyrektor stwierdził,
że może uda się to nieco nadrobić, kiedy pandemia się zakończy, bo zdaniem lekarzy dzieci i tak
muszą przechorować pewne choroby, więc za kilka miesięcy może się okazać, iż tych łóżek będzie
za mało. Zatem sposób finansowania tych świadczeń się zmienił i w związku z tym będą wpływać
mniejsze przychody za świadczenia na pediatrii.
Zastępca Dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Anita Wardzyk-Kulińska uzupełniła,
że średniomiesięcznie ryczałt przyznany na pediatrię to było 616 818 zł, a wykonanie za styczeń br.
na pediatrii przy wspomnianych uwarunkowaniach to jest 372 000 zł.
Starosta Leszek Bizoń zapytał jak kształtują się w tej sytuacji koszty na tym oddziale.
Zastępca Dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Anita Wardzyk-Kulińska
odpowiedziała, że koszty są na porównywalnym poziomie, bo koszty stałe związane
z wynagrodzeniami personelu trzeba ponosić, trzeba utrzymać ten zespół, a jest to największa część
kosztów. Może nieco niższe będą koszty związane z diagnostyką, ale nie na tyle, aby
zrekompensować obniżenie przychodów.
Starosta Leszek Bizoń zapytał, które oddziały dobrze sobie poradziły w zeszłym roku, biorąc pod
uwagę omawiane sprawozdanie.
Zastępca Dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Anita Wardzyk-Kulińska przekazała,
że w związku panującymi uwarunkowaniami jedynym odcinkiem, który w miarę się bilansował był
oddział covidowy, gdzie był wypłacany ryczałt za gotowość, a także stawki wypłacane za pacjenta
w zależności od tego jakie wykonane procedury były wykazane w stosownym sprawozdaniu. Oprócz
tego dość dobrą sytuację miał oddział neurologiczny, a pozostałe odcinki były deficytowe - chirurgia
i ortopedia ze względu na zmniejszenie ilości łóżek w związku z utworzeniem oddziału covidowego.
Starosta Leszek Bizoń zapytał jak w tej chwili wygląda sytuacja z oddziałem covidowym.
Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik poinformował, że obecnie oddział covidowy jest przenoszony
w inne miejsce - na parter, gdzie wcześniej funkcjonował NZOZ Rehabilitacja i tam będzie
funkcjonował z ilością 20 łóżek. Pozwoli to uwolnić ortopedię i chirurgię, które od przyszłego
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tygodnia powrócą do operatywy planowej i będą udzielane świadczenia na pełnej ilości łóżek, więc
jest szansa, że będzie przywrócony i wyrabiany przyznany ryczałt. Następnie Dyrektor odniósł się
do kwestii rydułtowskiej interny i przekazał, że prowadzone są rozmowy z lekarzami, którzy
mogliby ewentualnie ten oddział zasilić, a na ile będą one skuteczne, to okaże się w czasie około
2-3 tygodni. Dyrektor stwierdził, że najkorzystniejsza byłaby sytuacja, gdyby można było
zlikwidować odcinek covidowy i wtedy ten zespół lekarzy przenieść do Rydułtów i zasilić go, żeby
otworzyć internę. Jednak nikt nie jest w stanie przewidzieć co będzie się działo za miesiąc lub dwa,
czy sytuacja na tyle się ustabilizuje, że Wojewoda pozwoli na to, żeby nie było odcinka covidowego
w naszym szpitalu. Natomiast likwidowanie tego oddziału przy obecnym stopniu pandemii
spowoduje, że i tak będą pacjenci covidowi przyjmowani do naszego szpitala, bo nie będzie ich
gdzie przesunąć, a nie będą opłacane świadczenia z tego tytułu, bo pacjenci będą w izolatkach izby
przyjęć, która jest płacona tylko ryczałtem, a leczyć tych pacjentów trzeba. Zatem lepiej mieć ten
odcinek, choć zawieszona jest interna w Rydułtowach.
Starosta Leszek Bizoń zapytał jakie jest obecnie obłożenie na oddziale covidowym.
Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik odpowiedział, że w dniu dzisiejszym jest 15 osób, ale jest
to związane z przenoszeniem tego oddziału, więc wypisano pacjentów, tych których można było
do domu i w dniu wczorajszym nie przyjmowano nowych pacjentów. Jak tylko oddział zostanie
zainstalowany w nowym miejscu, to od razu będzie około 20-22 pacjentów, bo cały czas na tym
poziomie kształtuje się liczba pacjentów covidowych.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera wyraziła opinię, że mając na uwadze aktualne dane dotyczące
zachorowań na covid oraz informacje, że jesteśmy u progu trzeciej fali, można się liczyć z tym,
że znowu zapadnie decyzja Wojewody o zwiększeniu liczby łóżek na tym oddziale.
Członek Zarządu Kornelia Newy zapytała dlaczego nie można przenieść oddziału covidowego
do Rydułtów.
Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik wyjaśnił, iż stan pacjentów covidowych często nagle się pogarsza
i wymagają wówczas opieki anestezjologicznej i np. pobytu na OIOM-ie, a poza tym w Rydułtowach
nie ma stanowisk tlenowych.
Członek Zarządu Kornelia Newy zapytała czy takie stanowiska tlenowe są w nowej lokalizacji
oddziału covidowego.
Zastępca Dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Anita Wardzyk-Kulińska
odpowiedziała, że jak PPZOZ otrzymał dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie instalacji
tlenowej, więc przewidując, że trzeba będzie zwolnić oddział ortopedyczny, podciągnięto tlen tam
gdzie był wówczas oddział covidowy, na izbę przyjęć, ale też do tych pomieszczeń, gdzie teraz
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będzie zlokalizowany ten oddział. Zatem większość łóżek, które są zlokalizowane w nowym miejscu
ma zabezpieczenie tlenu z centralnej tlenowni, tylko na jednej sali nie ma tlenu, ale założenia są
takie, że osoby wymagające tlenu będą umieszczaniu w tych pomieszczeniach gdzie jest niezbędna
instalacja, a w tej jednej sali będzie zabezpieczenie w butle tlenowe.
Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik dodał, iż często zdarza się tak, że w ciągu kilku godzin
anestezjolog wiele razy schodzi na konsultacje do oddziału covidowego, a w Rydułtowach nie było
by takiej możliwości, chyba żeby tam utrzymywać kolejnego anestezjologa, co wiąże się nie tylko
z kwestiami finansowymi, ale też z tym, że ktoś musi chcieć tam pracować i należy też zapewnić
pielęgniarki anestezjologiczne. Internistów jest ograniczona ilość, więc jeżeli oddział covidowy jest
zlokalizowany w szpitalu w Wodzisławiu Śl., to osoba która nim kieruje ma możliwość na miejscu
swobodnie przemieszczać internistów między jednym oddziałem a drugim, a w Rydułtowach tej
możliwości już by nie było. Gdyby była taka możliwość i byłaby bezpieczna dla pacjentów, to na
pewno wygodniej by było zlokalizować oddział covidowy w Rydułtowach, jednak z punktu widzenia
bezpieczeństwa pacjentów nie można było na to pozwolić.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera nawiązując do tego, iż była poruszona kwestia aktualnej sytuacji
finansowej szpitala poprosiła, aby dyrekcja PPZOZ poinformowała Zarząd o fakcie niezaksięgowania
jednej z faktur.
Zastępca Dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Anita Wardzyk-Kulińska
poinformowała, że księgowy wynik finansowy za miesiąc styczeń br. stanowi stratę w wysokości
-1 511 082 zł. Na tą sytuację bardzo duży wpływ miało niedoksięgowanie faktury na podwyżki dla
personelu medycznego w wysokości 750 000 zł, co nie było niedopatrzeniem ze strony PPZOZ, tylko
wynikało z obowiązującej procedury. Wyjaśniła, że procedura wystawiania faktur jest taka,
że najpierw NFZ przygotowuje w formie papierowej umowę, bądź aneks, następnie zostaje
to dwustronnie podpisane, a dopiero później zostaje zaczytane do systemu i wówczas jest
możliwość techniczna wystawienia faktury. PPZOZ otrzymał aneks dosyć późno, bo dopiero w lutym
i zanim to zostało zaczytane do systemu, to faktura na 750 000 zł została zaksięgowana już
po zamknięciu ksiąg rachunkowych za miesiąc styczeń br. Wobec tego wynik finansowy za miesiąc
styczeń powinien być pomniejszony o kwotę z tej faktury, czyli 750 000 zł, więc realnie strata
wyniosłaby około 761 000 zł. Kwota ta zostanie uwzględniona w miesiącu lutym, zatem wynik
finansowy narastająco będzie odzwierciedlał tą sytuację.
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski powracając do tematu sprawozdania z wykonania planu
finansowego za rok 2020 PPZOZ zapytał, czy wynik finansowy może się jeszcze zmienić i pojawić się
zdarzenia, które mogą wpłynąć na ostateczny wynik.
Zastępca Dyrektora PPZOZ ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Anita Wardzyk-Kulińska zwróciła
uwagę, iż wynik finansowy przedstawiony w sprawozdaniu, jest to wstępny wynik i w zależności
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od tego co jeszcze wpłynie do zaksięgowania, mogą pojawić się zdarzenia mające wpływ na koszty
i na przychody za 2020 r.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera stwierdziła, że gdyby wziąć pod uwagę wcześniejsze przepisy,
to strata za rok ubiegły mieściła by się w kosztach amortyzacji i Powiat nie musiałby pokrywać straty
finansowej PPZOZ.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 815/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Ad. 9
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Iwona Koczy przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu
komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 8 do protokołu). Naczelnik
poinformowała, że na podstawie przepisów stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia, konkurs
na stanowisko zastępcy dyrektora, w przypadku gdy dyrektor nie jest lekarzem, przeprowadza
komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot. W przypadku gdy postępowanie
konkursowe dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego w skład komisji
konkursowej wchodzi:
a) od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej jeden lekarz;
podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli przewodniczącego komisji (w sytuacji gdy o
stanowisko ubiega się kierownik tego podmiotu lub jego zastępca),
b) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu
leczniczego,
c) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę
podmiotu leczniczego,
d) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym,
e) przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego,
f) kierownik podmiotu leczniczego.
Z uwagi na powyższe Dyrektor PPZOZ pismem z dnia 4 lutego 2021r. zwrócił się z prośbą
o wskazanie od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, która
przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa PPZOZ.
Komisję konkursową powołuje Dyrektor PPZOZ.
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Członek Zarządu Krystyna Kuczera przypomniała, że w poprzednio przeprowadzanym konkursie
na stanowisko Zastępcy Dyrektora PPZOZ ds. lecznictwa w 2019 r. przygotowany został projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu tworzącego do Komisji konkursowej,
w którym nie wskazano konkretnych kandydatów, tylko zawarto wykropkowane pola i dopiero
na sesji Rady Powiatu zostały przedstawione nazwiska osób rekomendowanych do składu komisji
konkursowej. Pani Krystyna Kuczera zaproponowała, aby obecnie omawiany projekt uchwały
uzupełnić już o nazwiska osób, jakie zamierza się wskazać do składu komisji konkursowej i w takim
kształcie przedstawić projekt uchwały Radzie Powiatu. Natomiast jeżeli na sesji pojawią się uwagi
do wskazanych przedstawicieli organu tworzącego lub pojawią się inne propozycje, to wtedy będzie
można dokonać zmiany, czy też zaakceptować przedstawione przez Zarząd propozycje. Wyraziła
opinię, że skoro Zarząd Powiatu występuje z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie,
to powinien przedstawić swoje propozycje. Wobec tego zaproponowała, aby jako przedstawicieli
organu tworzącego w komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora PPZOZ ds. lecznictwa
wskazać następujące osoby:
1. Piotr Siwek (lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej PPZOZ)
- Przewodniczący Komisji Konkursowej
2. Katarzyna Fukała-Kulczycka (radca prawny PPZOZ)
3. Iwona Koczy (Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim)
4. Michał Lorek – Sekretarz Powiatu,
5. Bolesław Oleś – (lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej PPZOZ)
6. Marta Schubert (kierownik Działu Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ PPZOZ).
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji
konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, z uwzględnieniem nazwisk osób wskazanych do składu
ww. komisji.
Ad. 10
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Iwona Koczy przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim o dotację z Oddziału Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony
Zdrowia w Katowicach (załącznik nr 9 do protokołu). Naczelnik poinformowała, że PPZOZ zamierza
wystąpić z wnioskiem o dotację do Oddziału Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony
Zdrowia w Katowicach z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego
w dodatkowy kardiotokograf wraz z wyposażeniem, co pozwoli na wczesne wykrycie sytuacji
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zagrożenia życia płodu i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów szpitala. Wniosek ten
składa PPZOZ, co do którego wymagana jest opinia organu tworzącego. Zostało też przygotowane
upoważnienie dla dwóch członków zarządu do złożenia stosowego oświadczenia w imieniu organu
tworzącego.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 816/2021 w ww. sprawie.
Ad. 11
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Iwona Koczy przedstawiła sprawozdanie
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim obejmujące wykaz zawartych w 2020 roku umów w przedmiocie
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu
(załącznik nr 10 do protokołu). Naczelnik przekazała, że zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, PPZOZ
ma obowiązek corocznie przedstawiać do końca lutego sprawozdanie o zawartych umowach w roku
poprzednim. Sprawozdanie takie zostało złożone przez Dyrektora PPZOZ, z którego wynika,
iż w 2020 r. zawarto 10 umów najmu, z czego 7 było kontynuacją z poprzednimi podmiotami,
a 3 były nowe.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości ww. sprawozdanie.
Ad. 12
Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji
zajęć z przedmiotu Edukacja Wojskowa w wymiarze jednej godziny tygodniowo w okresie
od 1 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku w klasie czwartej na kierunku technik logistyk
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (załącznik nr 11 do protokołu). Przekazała,
że w szkole jest realizowany przedmiot Edukacja Wojskowa w ramach ministerialnego programu,
jednak było to zaplanowane tylko na I semestr, a nie zostało zrealizowane z powodu pandemii.
Wobec tego proponuje się, aby w II semestrze przewidzieć 1 godzinę tych zajęć, żeby uzupełnić
realizację programu. Środki na realizację tych zajęć będą pochodzić ze wspomnianego programu
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie realizacji zajęć z przedmiotu Edukacja
Wojskowa w wymiarze jednej godziny tygodniowo w okresie od 1 marca 2021 roku do 30 kwietnia
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2021 roku w klasie czwartej na kierunku technik logistyk Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach.
Ad. 13
Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła informację dotyczącą zwiększenia wynagrodzenia
zasadniczego pracowników administracji zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Wodzisławski od 1 kwietnia 2021 roku (załącznik nr 12 do protokołu). Przypomniała, że
podwyżka wynagrodzeń została już ujęta w planie finansowym, zatem środki na ten cel w tym roku
są zabezpieczone, w wymiarze 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego. Obliczono, że na miesiąc
będzie to kwota około 17 200 zł z kosztami pracodawcy, a skutek roczny wyniesie około 200 000 zł.
Ta nowelizacja wynagrodzeń będzie miała miejsce od 1 kwietnia br. Zwróciła także uwagę, że
Oświata w poprzednim roku nie wykorzystała całego planu finansowego na kwotę około 1 mln zł.
Środki te nie zostały wydatkowane w różnych sferach, np. w zakupie energii, zakupie materiałów
i wyposażenia, delegacjach, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - tych wydatków
było mniej ze względu na nauczanie zdalne.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
Ad. 14 a)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok polegających
na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków,
o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 13 do protokołu). Skarbnik
poinformował, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać
w dziale 600 w celu zabezpieczenia środków w wysokości 50 000 zł na opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczącej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych na ul. Wiosny
Ludów w Marklowicach.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 817/2021 w ww. sprawie.
Ad. 14 b)
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu
dochodów i wydatków (załącznik nr 14 do protokołu). Skarbnik przekazał, że zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale:

Strona 14 z 16

1) 71015 w związku z podpisaniem umowy z Miastem Pszów w przedmiocie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim ( kwota 5 000,00 zł),
2) 85333 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Praca szyta na
miarę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (kwota 49 164,00 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 818/2021 w ww. sprawie.
Ad. 14 c)
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 2021 rok (załącznik nr 15 do protokołu). Skarbnik
wyjaśnił, że z uwagi na podjęcie w dniu dzisiejszym w punkcie 14 b) uchwały Zarządu Powiatu
zmieniającej budżet, należy dokonać dostosowania planu finansowego dochodów budżetu Powiatu
do rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 819/2021 w ww. sprawie.
Ad. 15
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2021 i Nr 7/2021
(załącznik nr 16 do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 15/2021 (załącznik nr 17
do protokołu).
Ad. 16
Nie odnotowano.
Ad. 17
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 lutego 2021 r. został przyjęty jednogłośnie.

Strona 15 z 16

Ad. 18
Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2021 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 3 marca 2021 r.
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