Wodzisław Śl., dn. 16 czerwca 2021 r.
WRZ.0022.25.2021
Protokół Nr 148/21
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 16 czerwca 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 Lerch - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Arkadiusz Łuszczak - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
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) udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim,
b) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa
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4.

5.

6.

7.

8.

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim”.
Zaakceptowanie rozliczeń dotacji oraz sprawozdań z wykonania zadań publicznych
realizowanych przez „Fundację Obrony Praw Człowieka Dura Lex Sed Lex” pn.:
a) „Powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej punkt w Urzędzie Miasta Pszów (…)”,
b) „Powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej punkt w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radlinie (…)”.
Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem
Wodzisławskim w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości pod drogi objęte zadaniem
pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ulica Pszowska) z drogą
powiatową nr 5000 S (ulica Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim”, które będzie realizowane
w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Chmielewskiej nauczyciela
kontraktowego oligofrenopedagoga w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela
mianowanego,
b) powołania komisji egzaminacyjnej dla księdza Adriana Przewoźniaka nauczyciela
kontraktowego religii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, ubiegającego się
o awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
c) powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Nowik nauczyciela kontraktowego
matematyki zatrudnionego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
d) powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marka Sokoła nauczyciela kontraktowego
informatyki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
e) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim, do zawarcia kontraktu partnerskiego z Politechniką Śląską w Gliwicach w celu
realizacji projektu pt. „Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń
laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice i automatyce” w ramach programu
Erasmus Plus, Sektor „Szkolnictwo wyższe”, Akcja 2 - „Partnerstwa strategiczne na rzecz
edukacji cyfrowej”.
Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na organizację dodatkowych zajęć nauki z języka
polskiego dla 2 uczennic klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach w wymiarze 4 godzin tygodniowo łącznie w roku szkolnym 2021/2022.
Rozpatrzenie prośby o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 104 170,00 zł dla
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.
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z przeznaczeniem na „Remont i wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu sali gimnastycznej
w PCKZiU ul. Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śl.”.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody
na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej 3512S ul. Graniczna w Lubomi – wymiana przepustu
drogowego”.
10. Zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu
Wodzisławskiego.
11. Sprawy bieżące:
a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 20/2021,
b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr DPA.0211.13.2021,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 05/2021,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 36/2021 i Nr 42/2021.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 czerwca 2021 r.
14. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Starosta Leszek Bizoń zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
rozpatrzenia wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
o wyrażenie zgody na przesunięcie w planie finansowym jednostki kwoty 345 000 zł
z zabezpieczonego wkładu własnego do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S
(ul. Raciborska) Bełsznica - Rogów” na realizację wskazanych zadań na drogach powiatowych
- jako punkt 9, a następne punkty zmienią odpowiednio swą kolejność.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze zgłoszoną
zmianą.
Ad. 3 a)
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 2 do protokołu). Naczelnik
wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje
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od 1 stycznia 2021 r. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, wymagają aktualizacji zapisy
dotychczas obowiązującej uchwały dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie
Powiatowym. Ponadto, należy wprowadzić pełną elektronizację procesu udzielania zamówień
publicznych. Dodała, że ogólne zasady udzielania zamówień się nie zmieniły zostały jedynie
uzupełnione o pewne obowiązki wynikające z nowych przepisów.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 926/2021 w ww. sprawie.
Ad. 3 b)
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim” (załącznik nr 3
do protokołu). Naczelnik poinformowała, że do składu Komisji Przetargowej proponuje się powołać
pracowników z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego oraz Biura Informatyki, wskazanych w treści projektu uchwały.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 920/2021 w ww. sprawie.
Ad. 4
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch przedstawiła
informację dotyczącą rozliczeń dotacji oraz sprawozdań z wykonania zadań publicznych
realizowanych przez „Fundację Obrony Praw Człowieka Dura Lex Sed Lex” pn.:
a) „Powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej punkt w Urzędzie Miasta Pszów (w poniedziałki i w piątki
w godz. od 10.00 do 14.00, we wtorek i czwartek w godz. od 9.00 do 13.00, w środy od 13.00
do 17.00)”,
b) „Powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej punkt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie
(w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 12.30 do 16.30, środy i piątki w godz. od 9.00
do 13.00)”
(załącznik nr 4 do protokołu).
Naczelnik przypomniała, że 2 czerwca br. Zarząd zaakceptował protokoły z kontroli realizacji zadań
publicznych oraz wydał zalecenia pokontrolne do ww. zadań realizowanych przez „Fundację Obrony
Praw Człowieka Dura Lex Sed Lex". Fundacja w terminie wykonała zalecenia pokontrolne,
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tj. zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji i złożyła korektę sprawozdań z wykonania zadań
publicznych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenia dotacji oraz sprawozdania z wykonania
zadań publicznych realizowanych przez „Fundację Obrony Praw Człowieka Dura Lex Sed Lex” pn.:
a) „Powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej punkt w Urzędzie Miasta Pszów (w poniedziałki i w piątki
w godz. od 10.00 do 14.00, we wtorek i czwartek w godz. od 9.00 do 13.00, w środy od 13.00
do 17.00)”,
b) „Powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej punkt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie
(w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 12.30 do 16.30, środy i piątki w godz. od 9.00
do 13.00)”.
Ad. 5
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Arkadiusz Łuszczak zwrócił się o wyrażenie zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Wodzisławskim
w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości pod drogi objęte zadaniem pod nazwą
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ulica Pszowska) z drogą powiatową
nr 5000 S (ulica Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim”, które będzie realizowane w oparciu o ustawę
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (załącznik nr 5 do protokołu). Naczelnik przekazał, że projekt jest w zasadzie
gotowy, pozostało jedynie uzyskanie decyzji ZRID. Marszałek Województwa Śląskiego uzależnił
udzielenie pełnomocnictwa Powiatowi do złożenia wniosku do ZRID-u od zawarcia porozumienia
w kwestii nieodpłatnego wzajemnego przekazywania działek, które zostały zajęte pod pas drogowy
drogi wojewódzkiej, jak i drogi powiatowej. Porozumienie dotyczy nieodpłatnego przekazania
Województwu Śląskiemu działki zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Powiatu
Wodzisławskiego, która ma 67 m2 i wyceniona została na 4 000 zł. W porozumieniu znalazł się
również zapis dotyczący działek, które są obecnie własnością Miasta Wodzisław Śląski i staną się
działkami Powiatu, a ich wartość wynosi 10 380 zł - w tym przypadku oczekuje się od kilku miesięcy
na zgodę Prezydenta Miasta na nieodpłatne przekazanie tych działek Powiatowi. Pozostałe działki,
które mają przejść na własność Powiatu stanowią obecnie własność osób prywatnych, a ich wartość
wynosi prawie 2 000 zł. Naczelnik dodał, że gdyby udało się zastosować nieodpłatne przekazywanie
wzajemne działek, to cały koszt tej operacji wyniesie niespełna 2 000 zł. Natomiast w związku z tym,
iż jest to sfera praw majątkowych, niezbędna jest zgoda Zarządu Powiatu na podpisanie
przedmiotowego porozumienia.
Członek Zarządu Jan Zemło zapytał, czy podpisane porozumienie będzie wystarczało, aby zacząć
procedurę realizacji tej inwestycji.
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Wicestarosta Tadeusz Skatuła odpowiedział, że właśnie podpisanie porozumienia i przekazanie
działek nieodpłatnie było warunkiem, aby możliwe było wszczęcie dalszej procedury realizacji
inwestycji. Wartość tego zadania to ponad 7,5 mln zł, jednak najpierw trzeba uzyskać decyzję ZIRD,
aby można było podejmować dalsze działania.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Arkadiusz Łuszczak dodał, że projekt będzie można
przekazać do realizacji Zarządowi Województwa Śląskiego wtedy, gdy będzie on kompletny, czyli
gdy zostanie wydana decyzja ZIRD.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem
Śląskim a Powiatem Wodzisławskim w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości pod drogi
objęte zadaniem pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ulica Pszowska)
z drogą powiatową nr 5000 S (ulica Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim”.
Ad. 6 a) - d)
Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła projekty uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w następujących sprawach:
a) powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Chmielewskiej nauczyciela kontraktowego
oligofrenopedagoga w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
(załącznik nr 6 do protokołu),
b) powołania komisji egzaminacyjnej dla księdza Adriana Przewoźniaka nauczyciela
kontraktowego religii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, ubiegającego się
o awans zawodowy nauczyciela mianowanego (załącznik nr 7 do protokołu),
c) powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Nowik nauczyciela kontraktowego
matematyki zatrudnionego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego (załącznik nr 8 do protokołu),
d) powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marka Sokoła nauczyciela kontraktowego
informatyki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu
Śląskim, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego (załącznik nr 9
do protokołu).
Pani Kornelia Newy przekazała, że nauczyciele szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski, złożyli wnioski o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień
awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy nauczyciela reguluje ustawa
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli, zgodnie z którym organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną, a także zapewnia
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jej obsługę administracyjno - biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. W skład
komisji egzaminacyjnych wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- dyrektor placówki,
- eksperci.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści ww. projektów uchwał nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie:
- uchwałę Nr 928/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty
Chmielewskiej nauczyciela kontraktowego oligofrenopedagoga w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, ubiegającego się o awans zawodowy
nauczyciela mianowanego,
- uchwałę Nr 929/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla księdza Adriana
Przewoźniaka nauczyciela kontraktowego religii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pszowie, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
- uchwałę Nr 930/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Nowik
nauczyciela kontraktowego matematyki zatrudnionego w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
- uchwałę Nr 9310/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marka Sokoła
nauczyciela kontraktowego informatyki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela
mianowanego.
Ad. 6 e)
Członek Zarządu Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim, do zawarcia kontraktu partnerskiego z Politechniką Śląską w Gliwicach w celu realizacji
projektu pt. „Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych
w elektrotechnice, mechatronice i automatyce” w ramach programu Erasmus Plus, Sektor
„Szkolnictwo wyższe”, Akcja 2 - „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej” (załącznik
nr 10 do protokołu). Pani Kornelia Newy przypomniała, że Zarząd Powiatu w listopadzie 2020 r.
wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Platforma cyfrowa
wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice
i automatyce” w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach. Projekt został pozytywnie oceniony
oraz uzyskał dofinansowanie. Projekt Politechniki Śląskiej jest realizowany już od 01.03.2021 r.
do 28.02.2023 r., a podział zakontraktowanych środków dla Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim ma miejsce obecnie. Wartość projektu wyniesie 22 683 euro tj. około
104 400 zł. Przewiduje się 100% dofinansowanie zewnętrzne z Programu Erasmus Plus. Konieczne
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jest zabezpieczenie środków Powiatu w wysokości 20% budżetu projektu tj. 4 540 euro (szacowane
20 900 zł), planowane do zaangażowania we wrześniu 2022 r.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 932/2021 w ww. sprawie.
Ad. 7
Członek Zarządu Kornelia Newy zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na organizację
dodatkowych zajęć nauki z języka polskiego dla 2 uczennic klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w wymiarze 4 godzin tygodniowo łącznie w roku szkolnym
2021/2022 (załącznik nr 11 do protokołu). Przypomniała, że Zarząd spotkał się z tym tematem już
rok temu, gdy do Liceum w Rydułtowach zgłosiły się dwie uczennice obywatelstwa indyjskiego.
Natomiast zgodnie z art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, osoba
niebędąca obywatelem polskim, podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, która
nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
ma prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla
tej osoby organizuje organ prowadzący szkołę. Wspomniane uczennice przez ostatni rok nie poznały
jeszcze języka polskiego na wystarczającym poziomie, zatem zachodzi potrzeba kontynuowania
dodatkowych zajęć w tym zakresie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć nauki z języka
polskiego dla 2 uczennic klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach w wymiarze 4 godzin tygodniowo łącznie w roku szkolnym 2021/2022.
Ad. 8
Członek Zarządu Kornelia Newy zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych
w wysokości 104 170,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na „Remont i wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu sali
gimnastycznej w PCKZiU ul. Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śl.” (załącznik nr 12 do protokołu).
Pani Kornelia Newy stwierdziła, że sprawa wzmocnienia konstrukcji dachu na sali gimnastycznej
przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powtarza się już od jakiegoś
czasu. W związku z tym została wykonana ekspertyza, która wskazała, jakie działania tym zakresie
należy przeprowadzić. Zatem, aby zadanie to mogło zostać zrealizowane zachodzi potrzeba
zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 104 170 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie
tej stalowej konstrukcji dachu sali gimnastycznej.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości
104 170,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu
Śl. z przeznaczeniem na „Remont i wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu sali gimnastycznej
w PCKZiU ul. Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śl.”
Ad. 9
Starosta Leszek Bizoń przedstawił wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni o wyrażenie zgody na przesunięcie w planie finansowym jednostki kwoty
345 000 zł z zabezpieczonego wkładu własnego do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica - Rogów” na realizację wskazanych zadań na drogach
powiatowych (załącznik nr 13 do protokołu). Starosta wyjaśnił, że w planie finansowym PZD
znajdują się środki finansowe przeznaczone na zadanie dotyczące przebudowy ul. Raciborskiej,
co ma być realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak wiadomo,
zadanie to znalazło się na liście rezerwowej i wstępne informacje z Urzędu Wojewódzkiego są takie,
że wcześniej niż w lipcu Powiat tych środków nie otrzyma i dlatego też w całości tych środków
nie będzie w stanie wykorzystać w tym roku. Proponuje się zatem, aby w tym roku wykorzystać
środki z Gminy Gorzyce przeznaczone na to zadanie, a środki zabezpieczone przez Powiat,
znajdujące się w planie finansowym PZD przesunąć na realizację w tym roku innych zadań,
a mianowicie:
- „Wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 5018S
(ul. Szymanowskiego) oraz nr 5029S (ul. Wiosny Ludów) w Marklowicach" - 55 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 3512S ul. Graniczna w Lubomi - wymiana przepustu
drogowego" - 290 000 zł.
Starosta przypomniał, że jeżeli chodzi o przepust na ul. Granicznej, to został on zniszczony podczas
nawałnicy w dniu 13 maja br. i należy go niezwłocznie przebudować.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie w planie finansowym Powiatowego
Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni kwoty 345 000 zł z zabezpieczonego
wkładu własnego do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica Rogów” na realizację następujących zadań:
- „Wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 5018S
(ul. Szymanowskiego) oraz nr 5029S (ul. Wiosny Ludów) w Marklowicach" - kwota 55 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 3512S ul. Graniczna w Lubomi - wymiana przepustu
drogowego" - kwota 290 000 zł.
Ad. 10
Starosta Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej 3512S ul. Graniczna w Lubomi – wymiana
przepustu drogowego” (załącznik nr 14 do protokołu). Starosta powiedział, że w nawiązaniu
do poprzedniego punktu i konieczności dokonania naprawy przepustu drogowego na ul. Granicznej
w Lubomi proponuje się, aby przystąpić jak najszybciej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 933/2021 w ww. sprawie.
Ad. 11
Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski zwrócił się o zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego jednostki
samorządu terytorialnego - Powiatu Wodzisławskiego (załącznik nr 15 do protokołu). Skarbnik
przekazał, że jest to ostatnie sprawozdanie dotyczące budżetu za poprzedni rok, nie podlega ono już
badaniu przez biegłego rewidenta, a jedynie musi zostać przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Skarbnik wyjaśnił, iż bilans ten polega na połączeniu sprawozdania łącznego
Powiatu ze sprawozdaniem PPZOZ.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego
- Powiatu Wodzisławskiego.
Ad. 12
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 20/2021 (załącznik nr 16 do protokołu),
b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr DPA.0211.13.2021 (załącznik nr 17 do protokołu),
c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 05/2021 (załącznik nr 18 do protokołu),
d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 36/2021 i Nr 42/2021 (załącznik nr 19
do protokołu).
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił informację na temat wsparcia udzielanego w ramach
tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy W Wodzisławiu Śląskim (stan na dzień 15
czerwca 2021 r.) Przekazał, że realizacja zadań na rzecz pomocy przedsiębiorstwom, którzy ponieśli
straty ekonomiczne w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0
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w zakresie dofinansowania instrumentów, jak niżej (a, b, c) może być udzielana do 30 czerwca
2021 r., jednak wnioski mogły być składane najpóźniej do 10 czerwca br.
W roku 2021 wypłacono ogółem 1,804 mln zł, z podziałem na:
a) pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w wys. 5000 zł – 163 tys. zł
b) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez
samozatrudnionych – 693 tys. zł
c) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – 948 tys. zł
Tarcza branżowa 6.0 i 9.0 – dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw to instrument wsparcia
przeznaczony dla mikro- i małych firm, które prowadzą działalność w oparciu o przeważające PKD,
wymienione w ustawie o COVID-19 i w trzech rozporządzeniach: z dnia 19 stycznia, 26 lutego
i 26 kwietnia 2021 r. Na mocy tych trzech w. wym. rozporządzeń w zależności od branży firmy
mogą otrzymać dotacje łącznie 1- 5 razy, wliczając wszystkie wnioski złożone od 1 lutego 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r. Prawo do dotacji mają od 26 kwietnia br. przedsiębiorcy o PKD
w szczególności:
 jednokrotnie – sprzedaż komputerów i oprogramowania, mebli, sprzętu sportowego,
fryzjerstwo i kosmetyka,
 dwukrotnie – sprzedaż żywności i odzieży na targowiskach i straganach
 trzykrotnie – sprzedaż odzieży i obuwia
 czterokrotnie – działalność muzeów
 pięciokrotnie – pozostałe PKD, wymienione w rozporządzeniu (wśród nich branża
gastronomiczna, hotele i branża turystyczna, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej),
Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021 roku i zanotowanie
co najmniej 40-procentowego spadku przychodów w stosunku do przychodu uzyskanego
w miesiącu poprzednim niż złożony wniosek lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
lub we wrześniu 2020 roku. W roku 2021 zrealizowano 1 682 wnioski i wypłacono dotacje na kwotę
8,4 mln zł. Wnioski realizowane są na bieżąco, wypłata następuje niezwłocznie, najczęściej w ciągu
2 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. O dotację ubiegały się przede wszystkim
firmy mikro. Złożyły one aż 97% wniosków. Dotacje otrzymały firmy wg PKD (odsetek wszystkich
wniosków):
- branża gastronomiczna - 29%
- branża handlowa (sprzedaż odzieży, obuwia, żywności na targowiskach) – 17%
- fryzjerstwo i kosmetyka – 14%
- branża turystyczna – 8%
- usługi związane z poprawą kondycji fizycznej – 12%
Na realizację tego instrumentu urząd posiada 7 mln zł, przyznane decyzją Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii. Środki te w całości zabezpieczają zapotrzebowanie wnioskodawców.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przekazała informacje na temat Festiwalu Górnej Odry, który
odbędzie się w dniach 26-27 czerwca br. Głównym miejscem tego Festiwalu będzie rynek w
Wodzisławiu Śl. Festiwal Górnej Odry jest to impreza organizowana przy wsparciu finansowym
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Województwa Śląskiego, a zapraszają na tą imprezę wszystkie ośrodki kultury z terenu naszego
powiatu, jak również sam Powiat Wodzisławski. Program Festiwalu dostępny jest na plakatach oraz
w mediach społecznościowych. Zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w tym Festiwalu.
Następnie Pani Krystyna Kuczera poruszyła temat szczepień w punkcie szczepień powszechnych
w Rydułtowach. Przekazała, że w tym punkcie na miesiąc czerwiec br. był przydział na ponad 5 000
szczepionek. Szczepienia obecnie cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem, choć w zeszłym
tygodniu była zarejestrowana do szczepienia dość duża grupa młodzieży w wieku 12-16 lat, więc
być może z czasem wzrośnie zainteresowanie rodziców, aby zaszczepić swoje dzieci. Niemniej,
obecnie prowadzone jest szczepienie drugą dawką szczepionki, więc funkcjonowanie tego punktu
szczepień jest zasadne. Natomiast jeśli to zainteresowanie szczepieniami będzie w dalszym ciągu
spadać, to rozważana jest możliwość, że funkcjonować będzie tylko jeden punkt szczepień
w ramach PPZOZ. W zależności od tego jak sytuacja będzie wyglądać, będą podejmowane dalsze
decyzje w tym zakresie.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
Ad. 13
Nie odnotowano.
Ad. 14
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 czerwca 2021 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 15
Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2021 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 24 czerwca 2021 r.
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