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Wodzisław Śl., dn. 22 lipca 2020 r. 

WRZ.0022.33.2020  

 

 

 

 

Protokół Nr 101/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 

w dniu 22 lipca 2020 roku 
 

 

 

Ad. 1 

 
Starosta p. Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.  

 

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: 

Leszek Bizoń - Starosta  

Tadeusz Skatuła - Wicestarosta 

Kornelia Newy - Członek Zarządu 

Jan Zemło - Członek Zarządu 

 

Nieobecna była p. Krystyna Kuczera. 

Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 
 

Ad. 2 

 

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia. 

3. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru zadań, które zostaną zgłoszone do dofinansowania  

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021: 

a) przedstawienie analizy wniosków, przeprowadzonej w oparciu o ocenę merytoryczną  

i strategiczną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 

b) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śl.” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

c) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach: 

a) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Kupno/dostawa soli drogowej na potrzeby 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego 

w sezonie zimowym 2020/2021” przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim 

z siedzibą w Syryni,  



2 

 

b) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2020/2021” przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, 

c) wyrażenia woli nabycia na rzecz Powiatu Wodzisławskiego części nieruchomości zajętej 

pod pas drogowy drogi publicznej powiatowej ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim, 

oznaczonej działką nr 2375/49 o pow. 0,0016 ha, stanowiącej własność Pani U.P., 

d) udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego 

wszelkich czynności związanych z realizacją programu „Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, 

e) udzielenia pełnomocnictwa Pani Irenie Obiegły Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim do reprezentowania oraz składania w imieniu 

Powiatu Wodzisławskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu 

pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 

2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym, 

f) unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla 

uczestników projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 20 grudnia 

2020 r. 

5. Zaakceptowanie propozycji odpowiedzi w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat 

czynszowych najemców lokali Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., kierowanych do: 

a) ACS Słuchmed Sp. z o.o.,  

b) Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.  

6. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektów uchwał  

w następujących sprawach: 

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim  

a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego, 

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

7. Wydanie opinii w sprawie zaliczenia działek o numerach ewidencyjnych 2065/185 i 2266/194 

obręb Radlin stanowiących drogę niepubliczną, wewnętrzną do kategorii drogi gminnej (ulica 

Rybnicka) w Radlinie.  

8. Zaakceptowanie rozliczeń dotacji oraz sprawozdań końcowych z wykonania następujących 

zadań publicznych: 

a) „VII Grand Prix Starosty Wodzisławskiego w siatkówce plażowej” realizowanego przez 

Siatkarski Klub „Górnik Radlin” z siedzibą w Radlinie, 

b) „Międzyszkolne zawody pływackie 2019” realizowanego przez Uczniowski Klub 

Sportowy „Aligator” Gorzyce. 

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pt. „Szkolenie na pilota 

wycieczek zagranicznych i krajowych” w ramach Osi Priorytetowej II – Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 – Kształcenie i szkolenie 
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zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój.  

10. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010 z dnia  

10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych 

należności.  

11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach: 

a) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego projektu 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu 

podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności,  

b) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegających  

na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami 

wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, 

c) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej na zwiększeniu 

planu dochodów i wydatków, 

d) dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych w związku z dokonaniem 

zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok.  

12. Sprawy bieżące:  

a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg  

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki  

Nr DPA.0211.21.2020, 

b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki  

Nr 31/2019/2020, 

c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia 

kierownika jednostki Nr 1/VII/2020, 

d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie 

zarządzenia kierownika jednostki Nr 5/2020, 

e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 35/2020.  

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 lipca 2020 r.  

15. Zakończenie posiedzenia Zarządu.  

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego zaakceptowania propozycji odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. 

w sprawie naboru projektów do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej „Kolej+ do 2028 r.” - jako punkt 10, a następne punkty zmienią odpowiednio swą 

kolejność.  

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad 

w punkcie „Sprawy bieżące” podpunktu f) dotyczącego przyjęcia i podania do publicznej 

wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wodzisławskiego za II kwartał 2020 r.  
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Starosta p. Leszek Bizoń zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 4  

podpunktu g) dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 

przyjętego uchwałą Nr 1312/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

ze zmianami. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia wraz ze zgłoszonymi 

zmianami. 

 

 

Ad. 3 

 

a) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że termin składania wniosków o dofinansowanie 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 upływa 10 sierpnia br. w związku z tym 

należy podjąć decyzję o wyborze zadań, które Powiat zgłosi do tego Funduszu. Po wstępnej 

analizie zadania, które mogłyby być zgłoszone do dofinansowania w roku 2021 to:  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów”, 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śl.”, 

- „Przebudowa skrzyżowania na ul. 1 Maja w Skrzyszowie”.  

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych przeprowadził analizę ww. projektów. 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił analizę proponowanych wniosków o dofinansowanie  

zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021, przeprowadzoną w oparciu 

o ocenę merytoryczną i strategiczną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 2 do 

protokołu). Wicestarosta przekazał, że analiza została opracowana w oparciu o kryteria 

strukturalne. Komisja powoływana przez wojewodę dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie 

mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia 

mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę 

poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, 

podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, zwiększenie 

dostępności transportowej jednostek administracyjnych, jak również poprawę dostępności 

terenów inwestycyjnych. Ocena ww. kryteriów została bardzo precyzyjnie rozpisana w pliku 

„Ocena merytoryczna wniosków nabór A na 2021 r.” stanowiącym załącznik do ogłoszonego 

konkursu. W oparciu o przekazaną dokumentację techniczną oraz dane pozyskane z sieci Internet 

można określić możliwą do zdobycia ilość punktów przez dany projekt. Uwzględniając powyższe 

kryteria oraz potencjał Powiatu Wodzisławskiego, poszczególne projekty, o których wspomniał 

Starosta otrzymały następującą ilość punktów:  

- projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śl.” - 22,5 pkt 

na 45 pkt możliwych,  

- projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów” - 24,5 

pkt na 45 pkt możliwych, 

- projekt „Przebudowa skrzyżowania na ul. 1 Maja w Skrzyszowie” - 20,5 pkt na 45 pkt 

możliwych.  

To są kryteria, które mogły być oceniane przez Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień 

Publicznych, jest to jednak ocena wstępna. W związku z uzyskaną punktacją przez poszczególne 

projekty, proponuje się, aby do Funduszu Dróg Samorządowych zostały zgłoszone projekty, które 

według analizy uzyskały największą liczbę punktów, czyli dotyczące przebudowy ul. Raciborskiej 

i ul. Radlińskiej.  
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Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że na ten temat już były prowadzone rozmowy. Wiadomo, 

że oceny tych wniosków będzie dokonywał zespół ekspertów z Urzędu Wojewódzkiego, jednak 

do tej pory analizy, które były wykonywane przez specjalistów Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śląskim pokrywały się z ocenami uzyskanymi przez poszczególne wnioski. 

Mając na uwadze to, że dwa wnioski mogą uzyskać większą ilość punktów niż trzeci jest zasadne, 

aby to właśnie one zostały zgłoszone. W przypadku gdy można starać się o większe środki 

z Funduszu Dróg Samorządowych mając w zapleczu środki, które można przeznaczyć na udział 

własny, korzystniej jest starać się o dofinansowanie do zadania, którego wartość wynosi 6 000 

000 zł niż do zdania o wartości przekraczającej 1 000 000 zł.  

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła dodał, że jednostka samorządu terytorialnego może złożyć 

maksymalnie dwa wnioski.  

 

Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy w przypadku tych analizowanych zadań, 

spełnione jest powiatowe kryterium współfinansowania zadań przez zainteresowane samorządy 

w proporcji 50/50. 

 

Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że jest to zachowane. Każda z gmin, których te zadania 

dotyczą, czyli Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Gorzyce oraz Gmina Godów deklarują 

współfinansowanie zadań na ich terenie w wysokości 50% wkładu własnego. Następnie 

przekazał, że jeżeli chodzi o plany co do zgłaszania poszczególnych zadań do dofinansowania 

w kolejnych latach, co było przyjmowane w lutym br. na podstawie uzgodnień z poszczególnymi 

gminami Powiatu, zaszła pewna zmiana. Otóż na rok 2021 miały być zgłaszane zadania dotyczące 

przebudowy ul. Raciborskiej, a także przebudowa skrzyżowania w Gołkowicach. Natomiast od 

pewnego czasu trwały już rozmowy, aby projekt dotyczący tego skrzyżowania zastąpić większym 

projektem. W tym celu Starosta odbył spotkania z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego 

oraz Wójtem Gminy Godów. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego deklaruje wolę 

współfinansowania zadania dotyczącego ul. Radlińskiej, a Wójt Gminy Godów wyraził 

zrozumienie dla takiej decyzji, której celem jest pozyskanie wyższego dofinansowania i wyraził 

zgodę na realizację zadania wspólnie z Powiatem w relacji 50/50 poza Funduszem Dróg 

Samorządowych.  

 

 

b), c) 

 

Starosta stwierdził, że w efekcie analizy przedstawionej w poprzednim podpunkcie, przygotowane 

zostały stosowne projekty uchwał dotyczące zgłoszenia do Funduszu Dróg Samorządowych 

wybranych zadań. W związku z tym Starosta przedstawił:  

 projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. 

Radlińska) w Wodzisławiu Śl.” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 3 do 

protokołu), 

 projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podjęcie uchwały Zarządu 

Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 

o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. 

Raciborska) Bełsznica – Rogów” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 4 

do protokołu). 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski powiedział, że zadania te są dość znaczące i zapytał, czy 

wkłady własne będą zabezpieczane z Funduszu Inwestycji Samorządowych. 
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Starosta p. Leszek Bizoń potwierdził i dodał, że mając możliwość zabezpieczenia w ten sposób 

wkładu własnego zasadne jest podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania do zadania o wartości 

ponad 6 000 000 zł, w miejsce projektu o wartości ponad 1 000 000 zł, a ponadto zadanie 

dotyczące ul. Raciborskiej zamierza się realizować w cyklu dwuletnim.  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści ww. projektów uchwał nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie:  

 uchwałę Nr 596/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 

zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu 

Śl.” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  

 uchwałę Nr 597/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 

zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica – 

Rogów” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

 

Ad. 4 

 

a) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Kupno/dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 

2020/2021” przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni 

(załącznik nr 5 do protokołu). Starosta stwierdził, że jak co roku w okresie letnim przeprowadzane 

jest postępowanie na dostawę soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg. Na to zadanie środki 

zabezpieczone są w ramach planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg. 

 

Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy PZD składuje sól czy kupuje ją na bieżąco. 

 

Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że pewna ilość soli jest składowana przy siedzibie PZD,  

a reszta jest na bieżąco dowożona w miarę jej zużywania, o czym mówią warunki przetargu.  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 598/2020 w ww. sprawie. 

 

 

b) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2020/2021” przez Powiatowy Zarząd Dróg 

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni (załącznik nr 6 do protokołu). Starosta 

poinformował, że podobnie jak na dostawę soli, przetarg na zimowe utrzymanie dróg 

przeprowadzany jest w porze letniej. Środki na bieżący rok są zabezpieczone w planie 

finansowym PZD, a na przyszły rok zostaną zaplanowane w momencie przygotowywania 

projektu budżetu. Ponadto podobnie jak w latach poprzednich zadanie zostało podzielone na 

poszczególne rejony.  
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Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy przetarg nie może zostać ogłoszony na okres 

dwuletni. 

 

Starosta p. Leszek Bizoń wyjaśnił, że są problemy ze znalezieniem wykonawców, gdyż obecne 

zimy nie wymagają zbyt częstego odśnieżania, a wykonawcy mimo to muszą mieć przez cały 

sezon odpowiedni sprzęt w gotowości, który w tym czasie nie może być wykorzystany do innych 

celów. Dlatego też zasadne jest, aby już teraz rozpocząć postępowanie przetargowe celem 

przeprowadzenia ewentualnych postępowań uzupełniających.  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 599/2020 w ww. sprawie. 

 

c) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Powiatu Wodzisławskiego części nieruchomości 

zajętej pod pas drogowy drogi publicznej powiatowej ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim, 

oznaczonej działką nr 2375/49 o pow. 0,0016 ha, stanowiącej własność Pani U.P. (załącznik nr 7 

do protokołu). Starosta wyjaśnił, że w wyniku przeprowadzonej inwestycji w zakresie budowy 

chodnika w ciągu drogi publicznej powiatowej nr 5002S, tj. ul. Chrobrego w Wodzisławiu 

Śląskim stało się koniecznym nabycie od osoby prywatnej w drodze umowy cywilnoprawnej 

części nieruchomości zajętej pod pas drogowy drogi publicznej powiatowej nr 5002S, tj. ul. 

Chrobrego, oznaczonej działką nr 2375/49 o pow. 0,0016 ha. Wartość rynkowa działki na 

podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego 

została oszacowana na kwotę 621,00 zł, czyli 38,82 zł/m2 gruntu. Natomiast w wyniku negocjacji 

przeprowadzonych z właścicielem działki ustalono cenę jej zbycia na kwotę 608,00 zł, tj. 38,00 zł 

za 1m2..  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 600/2020 w ww. sprawie. 

 

d) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich 

czynności związanych z realizacją programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, 

realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

(załącznik nr 8 do protokołu). Starosta przekazał, że usługa opieki wytchnieniowej będzie 

realizowana w wymiarze 40 godzin dla 10 osób (6 dorosłych, 4 opiekunów dzieci) w formie 

specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie 

nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Udział środków własnych wynosi nie mniej niż 20% 

przewidywanych kosztów. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Wodzisławski 

za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. W celu 

zapewnienia sprawnej obsługi programu zasadnym jest upoważnienie Dyrektora PCPR do 

podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu „Opieka wytchnieniowa”. 

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 601/2020 w ww. sprawie. 

 

e) 
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Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Irenie Obiegły Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim do reprezentowania oraz składania w imieniu Powiatu 

Wodzisławskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pod nazwą 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020, w ramach Działania 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (załącznik nr 9 do protokołu). Starosta 

poinformował, że w ramach projektu możliwe jest pozyskanie środków, które przeznaczone 

zostaną na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, środków ochrony 

osobistej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, jak również na wyposażenie miejsc 

kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym zachodzi potrzeba 

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora PCPR do podejmowania czynności związanych 

z realizacją tego projektu.  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 602/2020 w ww. sprawie. 

 

f) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla uczestników 

projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. (załącznik nr 

10 do protokołu). Starosta przekazał, że w kolejnym ogłoszonym konkursie na realizację ww. 

zadania publicznego nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego należy konkurs unieważnić. Dodał, 

że wystąpiono o przesunięcie terminu realizacji zadania do końca czerwca 2021 r. na co uzyskano 

zgodę, więc konkurs zostanie ogłoszony jeszcze raz. Prawdopodobnym powodem, dla którego nie 

wpłynęły oferty jest to, iż konkurs jest kierowany do organizacji pozarządowych, które w okresie 

epidemii nie prowadziły działalności. Jeżeli sytuacja w tym zakresie się ustabilizuje to jest szansa, 

że w późniejszym okresie znajdą się chętni do realizacji tego zadania publicznego.  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 603/2020 w ww. sprawie. 

 

g) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 

przyjętego uchwałą Nr 1312/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

ze zmianami zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 

Śląskim przyjętego uchwałą Nr 1312/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 12 kwietnia 

2018 r. ze zmianami (załącznik nr 11 do protokołu). Starosta wyjaśnił, że jedną ze zmian, jaką 

proponuje się wprowadzić do Regulaminu Organizacyjnego jest przeniesienie zadania 

„prowadzenie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” dotychczas 

realizowanego przez Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania 

Kryzysowego do Wydziału Komunikacji i Transportu, który dokonuje rejestracji innych 

pojazdów. Kolejna zmiana dotyczy wykreślenia z zadań Biura Kadr zadania „prowadzenie akt 

osobowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu”, które to akta zostały przekazane 
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do działów kadr jednostek organizacyjnych powiatu (PUP, PCPR, PZD, ZAZ, PZZN). Ponadto do 

zadań Biura Kadr dodano zadanie: „przygotowywanie wniosków i prowadzenie rejestru osób 

reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej”, które dotychczas 

realizowane było przez Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania 

Kryzysowego.  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 604/2020 w ww. sprawie. 

 

  

Ad. 5 

 

a) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił propozycję odpowiedzi w sprawie obniżenia lub zwolnienia 

z opłat czynszowych najemców lokali Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., kierowaną do ACS Słuchmed Sp. z o.o. 

(załącznik nr 12 do protokołu). Starosta przypomniał, że kwestia obniżenia czy zwolnienia z opłat 

czynszowych najemców lokali PPZOZ z powodu funkcjonowania w warunkach epidemii była już 

omawiana i na podstawie zapisów stosownej uchwały Rady Powiatu ustalono, iż przesłanki w tym 

zakresie nie występują. W związku z tym w proponowanej odpowiedzi zawarto taką informację, 

jak również wskazuje się, w jakiej sytuacji możliwe jest obniżenie lub zwolnienie z opłat 

czynszowych. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. propozycję odpowiedzi na pismo ACS Słuchmed 

Sp. z o.o.  

 

b) 

 

Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił propozycję odpowiedzi w sprawie obniżenia lub zwolnienia 

z opłat czynszowych najemców lokali Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., kierowaną do Dyrektora PPZOZ 

(załącznik nr 13 do protokołu). Starosta wyjaśnił, że Dyrektor PPZOZ zwrócił się o zajęcie przez 

Zarząd Powiatu stanowiska w przedmiotowej sprawie. Podobnie jak w punkcie poprzednim 

w odpowiedzi do Dyrektora wskazuje się, iż w stosownej uchwale Rady Powiatu nie występują 

przesłanki, umożliwiające obniżenie lub zwolnienie z opłat czynszowych ze względu na sytuację 

wywołaną stanem epidemii.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję pisma w ww. sprawie do Dyrektora 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  

 

 

Ad. 6 

 

a) 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim  

a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego (załącznik nr 

14 do protokołu). Przekazał, że ww. porozumienie dotyczyć będzie linii komunikacyjnych: 
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- Wodzisław Śląski - Krzyżanowice, 

- Racibórz - Rydułtowy. 

Obecnie Powiat Wodzisławski jest organizatorem transportu na linii użyteczności publicznej 

relacji Wodzisław Śląski - Buków. Na skutek stanu epidemii spowodowanego zakażeniami 

wirusem Sars-CoV-2 Szpital Rejonowy w Raciborzu został przekształcony w jednoimienny 

szpital zakaźny i mieszkańcy Krzyżanowic dojeżdżający do szpitali oraz miejsc użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego nie posiadają bezpośredniego 

połączenia z Wodzisławiem Śląskim. Wobec tego zasadne jest utworzenie linii komunikacyjnej 

relacji Wodzisław Śląski - Krzyżanowice. Ponadto, uruchomienie takiej linii umożliwi 

mieszkańcom Syryni i Bukowa dojazd do stacji kolejowej w Krzyżanowicach. Obecnie 

funkcjonuje linia Wodzisław Śląski - Buków, a jej wydłużenie do Krzyżanowic pozwoli na 

zwrócenie się do Wojewody o dofinansowanie tej linii z Funduszu Przewozów Autobusowych. 

Jest to 7 par kursów dziennie i przewidywana wysokość dofinansowania, jaką można uzyskać to 

prawie 130 000 zł. Jeżeli nie uda się pozyskać tego dofinansowania, to linia ta nie zostanie 

uruchomiona. Jednak, aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie należy zawrzeć 

stosowne porozumienie z Powiatem Raciborskim, który przychyla się do takiego rozwiązania. 

Jeżeli chodzi o linię relacji Racibórz - Rydułtowy, to od 4 maja br. Przedsiębiorstwo Komunalne 

w Raciborzu Sp. z o.o. wykonujące przewozy na tej linii komunikacyjnej nr 14 zawiesiło 

wykonywanie tych przewozów od granic administracyjnych Raciborza do Rydułtów. Na skutek 

tego, mieszkańcy Pszowa i Rydułtów utracili możliwość bezpośredniego dojazdu do Raciborza. 

Mając na uwadze potrzeby przewozowe mieszkańców tych miejscowości dojeżdżających do 

szkół i miejsc użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Raciborza, niezbędne jest 

uruchomienie linii Racibórz - Rydułtowy. Należy wziąć pod uwagę także szkoły powiatowe 

w Rydułtowach, do których w ubiegłym roku szkolnym dojeżdżało 24 uczniów z Powiatu 

Raciborskiego. Organizatorem transportu na linii Racibórz - Rydułtowy będzie Powiat 

Raciborski, który podjął już stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia 

w tym zakresie. Odnośnie tej linii komunikacyjnej również podjęte zostaną starania 

o dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych. Dokonano kalkulacji finansowej, 

gdzie przy długości 25 km tej linii dopłata Marszałka do biletów miesięcznych wynosić będzie 

około 30% (liczono na razie 30 biletów). Wstępnie obliczono, że koszt po odjęciu tych wpływów 

wynosi około 395 000 zł. Powiat Raciborski pokryłby koszty w 60% na swoich 15 km, a Powiat 

Wodzisławski w 40% na 10 km. W związku z tym Powiat Wodzisławski musiałby pokryć mniej 

więcej koszty w wysokości 158 000 zł, bez dofinansowania ze strony Funduszu Przewozów 

Autobusowych. Gdyby pozyskano dofinansowanie z tego Funduszu, to wówczas Powiat 

poniósłby koszty tak jak w stosunku do innych gmin - Gorzyce, Godów i Lubomia, czyli 24%, 

a gminy Pszów i Rydułtowy ponosiłyby razem 76%. Gdyby pozyskano dofinansowanie z tego 

Funduszu, wówczas Powiat Wodzisławski poniósłby koszty w graniach 30 000 zł, Pszów 

w granicach 56 000 zł, a Rydułtowy w 37 000 zł w okresie rocznym. Jeśli chodzi o najbliższe 4 

miesiące, gdyż Powiat Raciborski chce uruchomić tą linię od września br., te koszty będą 

oczywiście odpowiednio niższe. Samorządy Rydułtów i Pszowa zdeklarowały się 

współfinansować koszty ponoszone przez linię przebiegającą przez ich teren. Poinformował 

również, że podane wyliczenia stanowią średnią, ponieważ w zależności od obciążenia tego 

połączenia koszty mogą być inne.   

 

Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy Gmina Krzyżanowice będzie partycypowała 

w kosztach tego kursu tak jak gminy Powiatu Wodzisławskiego.  

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że inicjatywa dotycząca zwiększenia linii leży po 

stronie Powiatu Wodzisławskiego celem uzyskania dofinansowania w granicach prawie 130 000 

zł.  
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Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że na chwilę obecną Gmina Krzyżanowice i tak partycypuje 

w kosztach w wysokości około 20 000 zł.  

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że do tej pory nie podejmowano rozmów w tym 

zakresie. Koszty są na tyle niskie, że można je ponieść, ponieważ jest to kwestia finansowania 

około 3 km od Bukowa do Krzyżanowic. Powtórzył, że zostanie ona uruchomiona tylko wtedy, 

kiedy zostanie przyznane dofinansowanie z Funduszu. 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski zapytał, czy Powiat Raciborski będzie partycypował 

w kosztach. 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła odpowiedział, że nie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. projekt uchwały i postanowił skierować go pod 

obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

 

b) 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego (załącznik nr 15 do protokołu). Zwrócił uwagę, że nowa linia nr 37 

przebiegająca na trasie Wodzisław Śląski – Skrzyszów, która w zasadzie została zlikwidowana 

w 2012 roku, aktualnie funkcjonuje jako linia nr 38 i obsługuje miejscowości takie jak Skrzyszów 

oraz Krostoszowice. Jej reaktywowanie pozwoli na wyłączenie trzech par kursów dziennie w dni 

nauki szkolnej z linii nr 38, obsługę nowych przystanków ułatwiających młodzieży dojazd do 

szkół powiatowych, a tym samym uzyskanie dofinansowania z Funduszu Przewozów 

Autobusowych. Przeliczono, że za te trzy kursy można uzyskać dofinansowanie w granicach 

15 000 zł. Nie ponoszone są żadne nowe koszty, gdyż kursy funkcjonujące do tej pory w ramach 

jednej linii będą funkcjonowały w ramach drugiej. Powiedział, że nie jest znana jeszcze 

informacja, czy od września Wojewoda ogłosi nabór wniosków w ramach Funduszu, ale na 

pewno będzie to miało miejsce od nowego roku.  

 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. projekt uchwały i postanowił skierować go 

skierować pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

 

 

Ad. 7 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o wydanie opinii w sprawie zaliczenia działek  

o numerach ewidencyjnych 2065/185 i 2266/194 obręb Radlin stanowiących drogę niepubliczną, 

wewnętrzną do kategorii drogi gminnej (ulica Rybnicka) w Radlinie (załącznik nr 16 do 

protokołu). Wicestarosta poinformował, że 7 lipca 2020 r. do Starostwa Powiatowego 

w Wodzisławiu Śląskim wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Radlin o wydanie opinii w sprawie 

zaliczenia działek o numerach ewidencyjnych 2065/185 i 2266/194 obręb Radlin do drogi 

gminnej tj. ul. Rybnickiej w Radlinie. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 

gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Na podstawie wniosku Zarząd 

Powiatu Wodzisławskiego ustalił, że obecnie ul. Rybnicka położona na działkach o ww. 

numerach to droga wewnętrzna, niepubliczna i stanowi własność Miasta Radlin. Nie ma, więc 

przeszkód do zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał opinię pozytywną w sprawie zaliczenia działek  

o numerach ewidencyjnych 2065/185 i 2266/194 obręb Radlin stanowiących drogę niepubliczną, 

wewnętrzną do kategorii drogi gminnej (ulica Rybnicka) w Radlinie.  

 

Ad. 8 

 

a) 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz 

sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „VII Grand Prix Starosty 

Wodzisławskiego w siatkówce plażowej” realizowanego przez Siatkarski Klub „Górnik Radlin”  

z siedzibą w Radlinie (załącznik nr 17 do protokołu). Poinformował, że Wydział Funduszy 

Zewnętrznych i Zamówień Publicznych po przeprowadzeniu kontroli w obszarach takich jak: 

stopień realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania czy prawidłowość 

wykorzystania środków publicznych otrzymanych na jego realizację stwierdza, że Siatkarski Klub 

„Górnik Radlin” z siedzibą w Radlinie wykorzystał i rozliczył dotację w wysokości 8 000,00 zł 

zgodnie z jej przeznaczeniem, a także na warunkach określonych w umowie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe  

z wykonania ww. zadania publicznego. 

 

 

b) 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła zwrócił się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz 

sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Międzyszkolne zawody 

pływackie 2019” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Aligator” Gorzyce (załącznik 

nr 18 do protokołu). Poinformował, że Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 

po przeprowadzonej kompleksowej kontroli w stosownych obszarach stwierdza, że Uczniowski 

Klub Sportowy „Aligator” Gorzyce wykorzystał i rozliczył dotację w wysokości 3 245, 11 zł 

zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w umowie. 

 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe  

z wykonania ww. zadania publicznego. 

 

 

Ad. 9 

 

Członek Zarządu p. Kornelia Newy przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu konkursowego pt. „Szkolenie na pilota wycieczek zagranicznych i krajowych” w ramach 

Osi Priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działania 2.15 – Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (załącznik nr 19 do protokołu). 

Poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim p. Maria 

Lach zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku 

o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pt. „Szkolenie na pilota wycieczek 

zagranicznych i krajowych” oraz jednocześnie o udzielenie jej pełnomocnictw w podejmowaniu 
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wszelkich czynności. Próba realizacji tego projektu ma miejsce po raz pierwszy. Partnerem 

w projekcie będzie Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Projekt ten skierowany 

jest głównie do uczniów ww. placówki powiatowej kształcących się w zakresie turystyki. Jest to 

doskonały sposób na uzupełnienie ich kwalifikacji i dostarczenie dokumentu ułatwiającego 

wejście na drogę zawodową zgodną z ich kierunkiem kształcenia jakim jest pilot wycieczek 

krajowych i zagranicznych. Ponadto powiedziała, że projekt będzie realizowany od 

1 października br. do 31 października 2022 r. Uczestnikami w szkoleniach organizowanych 

właśnie w AWF w Katowicach będzie 46 uczniów. Wartość tego projektu to około 50 000 zł. 

Dofinansowanie zewnętrzne wynosi 100% z Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

W projekcie nie ma konieczności angażowania środków własnych. Pierwsza transza wpłynie po 

podpisaniu umowy i złożeniu pierwszego wniosku o płatność do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej.  

 

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 605/2020 w ww. sprawie. 

 

 

Ad. 10 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił propozycję odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta 

Wodzisławia Śl. w sprawie naboru projektów do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej „Kolej+ do 2028 r.” (załącznik nr 20 do protokołu). Poinformował, że 

10 lipca br. Towarzystwo Entuzjastów Kolei zwróciło się m.in. do Starosty Powiatu 

Wodzisławskiego z apelem o niezwłoczne podjęcie oraz wsparcie działań zmierzających do 

możliwie jak najlepszego wykorzystania szansy na odbudowę i rozwój infrastruktury kolejowej 

na terenie powiatu wodzisławskiego jaką stanowi Program Kolej +. Jednocześnie w piśmie 

zawarte były podziękowania za dotychczasowe wsparcie infrastruktury kolejowej. 

W przedmiotowym temacie pisma Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła prowadził rozmowy 

z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego p. Mieczysławem Kiecą. W siedzibie Starostwa 

Powiatowego odbyło się spotkanie również z pracownikami Prezydenta na temat Programu 

Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej + do 2028”. Ustalono, że 

Prezydent zwróci się do PKP o bardziej szczegółowe informacje w zakresie realizacji tego 

przedsięwzięcia łącznie z ewentualną koniecznością rozbudowy torowiska o mijankę lub drugi 

tor, a przede wszystkim o informacje związane z kosztami. Faktycznie takie pismo przez 

Prezydenta zostało skierowane, na które bardzo szybko otrzymał odpowiedź, ponieważ tylko do 

31 sierpnia można złożyć wniosek. W odpowiedzi z 7 lipca PKP znajdowały się podziękowania 

za zainteresowanie Programem, a także informacja o tym, iż zadanie mogłoby być wykonane 

w jednym z dwóch wariantów: 

A. przystanek osobowy przy linii kolejowej nr 158, budowa jednego peronu o długości 150 m 

wraz z 50 m rezerwą na dalszą rozbudowę, dla którego szacunkowy koszt realizacji 

wynosiłby około 3 000 000 zł, 

B. posterunek ruchu z funkcją przystanku osobowego dla którego szacunkowy koszt realizacji 

wynosiłby około 23 000 000 zł i który obejmowałby budowę drugiego toru w śladzie linii 

kolejowej nr 159 na odcinku Wodzisław Śląski – Wodzisław Śląski Centrum, budowę 

dwóch peronów o długości 150 m wraz z 50 m rezerwą na dalszą rozbudowę, budowę toru 

odstawczego oraz dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji 

Wodzisław Śląski.  

Wycena jest szacunkowa, jednak w tych kosztach nie uwzględniono wydatków jakie zostały 

poniesione na infrastrukturę towarzyszącą niebędącą infrastrukturą kolejową w myśl załącznika nr 

1 do ustawy z dnia 28 marca z 2003 roku o transporcie kolejowym. W świetle tej odpowiedzi 
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Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 14 lipca (17 lipca wpływ do Starostwa 

Powiatowego) przekazał pismo, w którym informuje Starostę, że Miasto Wodzisław Śląski 

deklaruje zainteresowanie realizacją wariantu B. ww. pisma, jednocześnie prosząc o zajęcie 

stanowiska przez Powiat Wodzisławski. Dodał, że 85% kosztów jest pokrywanych z tego 

Programu, a 15% kosztów kwalifikowanych spoczywa na samorządzie. Wicestarosta powiedział, 

że w przypadku wyboru wariantu B. Powiat byłby obciążony kosztem około 1 500 000 zł. Poza 

tym jest to Program, który dotyczy lat 2023 – 2028, a wniosek będzie rozpatrywany najwcześniej 

w przyszłym roku, ponieważ jest to dopiero pierwszy etap.  

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski powiedział, że z dokumentów nie wynika skala nawet 

szacunkowa kosztów niekwalifikowanych, a ze względu na zakres działań mogą one być dość 

znaczne. 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła powiedział, że Zarząd Powiatu wstępnie deklaruje udział 

Powiatu tylko we współfinansowaniu udziału 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta 

Wodzisławia Śląskiego w sprawie naboru projektów do Programu Uzupełnienia Lokalnej 

i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+ do 2028 r.”, tym samym przychylając się do 

wariantu B przedstawionego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

 

Ad. 11 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010  

z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych 

należności (załącznik nr 21 do protokołu). Powiedział, że od 2010 roku w Powiecie obowiązuje 

uchwała, która ustala szczegółowe zasady i tryb umarzania należności mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu. Powiatowym Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami wystąpił o drobną nowelizację tejże uchwały, która jest zgodna z tym co 

określają przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku powstania przesłanek umorzenia 

należność z powodu znacznych kosztów i dochodzenia lub braku możliwości ustalenia miejsca 

pobytu dłużnika następowałoby to nie w formie ugody, czy porozumienia z drugą stroną tylko 

jednostronnego oświadczenia woli. Wówczas jednostronnie kierownik jednostki, bądź organ 

uprawniony podejmie taką decyzję. Bez takiego rozwiązania wprawdzie przesłanki do umorzenia 

by występowały, ale nie byłoby aktu finalizującego proces. 

 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. projekt uchwały i postanowił skierować go 

skierować pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

  

 

Ad. 12 

 

a) 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu 
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Wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, 

a także udzielania ulg w spłacie tych należności (załącznik nr 22 do protokołu). Skarbnik 

poinformował, że uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego, wobec czego przeprowadzenie 

konsultacji społecznych jest zasadne.  

 

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 606/2020 w ww. sprawie. 

 

 

b) 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 

2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak 

i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 23 

do protokołu). Skarbnik przekazał, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego budżetowej należy dokonać w rozdziale:  

1) 60014 w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śl. i ul. Turska w Mszanie” (kwota 

349 zł), 

2) 75411 w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące jednostki, w szczególności na 

zakup materiałów przeciwpożarowych, środków czystości, materiałów medycznych oraz 

pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej (kwota 175 946 zł), 

3) 80120 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Budowa 

zatoki postojowej wzdłuż drogi pożarowej na długości budynku szkoły wraz z przebudową 

oświetlenia przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych 

w Wodzisławiu Śląskim” (kwota 308 000 zł), 

4) 80115 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację: 

a) programu nauczania przedmiotu: edukacja wojskowa dla uczniów zawodu technik 

logistyk w ramach II, III i IV edycji programu pn. „Certyfikowane Wojskowe Klasy 

Mundurowe” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (kwota 1 985 zł), 

b)  zadania pn.: „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Rydułtowach - etap II” (kwota 170 000 zł), 

5) 80152 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli 

w związku z realizacją w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kwota 17 000 zł), 

6) 85202 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z przyznaną dotacją 

na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (kwota 25 913 zł). 

  

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 607/2020 w ww. sprawie. 
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c) 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegającej 

na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (załącznik nr 24 do protokołu). Skarbnik 

poinformował, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego 

należy dokonać w związku z: 

1) decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.9.2020 z dnia 1 lipca 2020r. zwiększającą plan 

dotacji celowej w rozdziale 85321 z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw 

orzekania o niepełnosprawności (kwota 298 353,00 zł), 

2) decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.7.2020 z dnia 10 lipca 2020r. zwiększającą 

plan dotacji celowej w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej (kwota 103 648,00 zł), 

3) decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.142.3.2020 z dnia 6 lipca 2020r. zwiększającą 

plan dotacji celowej w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla 

pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku (kwota 

8 114,00 zł), 

4) wygospodarowaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach ponadplanowych 

dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Ponadplanowe dochody planuje się 

przeznaczyć na dalsze zabezpieczenie mieszkańców przed epidemią COVID-19 (kwota 

200 000,00 zł), 

5) otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (kwota 396 160,00 zł). 

 

 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął  

w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 608/2020 w ww. sprawie. 

 

 

d) 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów budżetowych 

w związku z dokonaniem zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok (załącznik nr 25 

do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na podjęcie w dniu dzisiejszym w punkcie 12c) 

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 609/2020 w ww. sprawie. 

 

 

Ad. 13 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z:  

a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg  

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki  

Nr DPA.0211.21.2020 (załącznik nr 26 do protokołu), 



17 

 

b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki  

Nr 31/2019/2020 (załącznik nr 27 do protokołu), 

c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Centrum Administracyjnego Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach na podstawie zarządzenia 

kierownika jednostki Nr 1/VII/2020 (załącznik nr 28 do protokołu), 

d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia 

kierownika jednostki Nr 5/2020 (załącznik nr 29 do protokołu), 

e) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 35/2020 (załącznik nr 

30 do protokołu).  

f)  

 

Skarbnik p. Mariusz Rakowski przedstawił informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego za II kwartał 2020 r. (załącznik nr 23 do protokołu). Poinformował, że 

sprawozdania statystyczne zostały sporządzone i przekazane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, w tym sprawozdanie o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych istnieje obowiązek podania do 

publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wodzisławskiego za II kwartał 

2020 r. w jego czterech podstawowych przepływach, czyli: dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz wyniku tego budżetu. Po sporządzeniu sprawozdań zbiorczych z wykonania 

budżetu dochody zostały wykonane na poziomie 93 458 424, 85 zł, co stanowi 47,31% 

wykonania, wydatki na poziomie 81 836 165, 11 zł, co stanowi 39,71% wykonania, nadwyżka 

budżetowa za I półrocze została wykonana na poziomie 11 622 259,74 zł. Dodatkowo do budżetu 

zostały wprowadzone przychody w wysokości 18 818 933,04 zł. Zostały również wykonane 

rozchody, czyli spłaty z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 

1 739 298 zł. Oprócz tych podstawowych danych związanych z wykonaniem budżetu zgodnie 

z dyspozycją art. 37 ustawy o finansach publicznych podane są również informacje dotyczące 

umorzenia niepodatkowych należności o charakterze publiczno – prawnym. Są to należności od 

rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, ilość decyzji wyniosła 21 na kwotę 901 006,05 zł.  

  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i postanowił podać do publicznej wiadomości ww. 

informację. 

 

 

 

Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła poinformował, że 17 lipca br. o godz. 9.00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, na którym została podjęta uchwała 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji, który 

wynosił do tej pory 6 264 000 zł, o kwotę 4 623 500 zł, czyli do wysokości 10 887 500 zł 

w drodze utworzenia nowych 9 247 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 

500 zł. Wszystkie nowe utworzone o podwyższonym kapitale zakładowym udziały dotyczą 

wspólnika Powiatu Raciborskiego i pokryte są wkładem niepieniężnym w postaci prawa 

własności sześciu nowych autobusów. Do tej pory Powiat Raciborski ma 20 820 udziałów, Powiat 

Wodzisławski 955 udziałów. 

Ponadto Wicestarosta p. Tadeusz Skatuła przedstawił informacje dotyczące wsparcia udzielanego 

w ramach tarczy antykryzysowej. W przypadku pożyczek dla mikroprzedsiębiorcy (do kwoty 
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5000 zł) do dnia 21 lipca złożono 5141 prawidłowo wypełnionych wniosków, z których 

zrealizowano 5121 wniosków i wypłacono pożyczki na kwotę ogółem 25,6 mln zł. Kolejną formą 

pomocy było dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez 

przedsiębiorców samozatrudnionych. Ogółem złożono 797 wniosków, a zrealizowano ogółem 

759 wniosków i wypłacono kwotę 2,5 mln zł. W przypadku dofinansowania części kosztów 

wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

złożono 755 wniosków, z czego zrealizowano 656 wniosków i wypłacono 10,3 mln zł.  

Z dniem 24 czerwca br. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0, w której dodano dwie nowe formy 

wsparcia: 

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej 

jednostki organizacyjnej:  

 wsparcie polegające na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek  

 instrument przysługuje kościelnej osobie prawnej i jej jednostce organizacyjnej działającej 

na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.  

 dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.  

Do dnia dzisiejszego wpłynęły 4 wnioski od organizacji kościelnych. 

2. Niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych: 

 pożyczka ta ma umożliwić organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

którzy prowadzili działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r. 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.  

 pożyczka będzie udzielania ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, ale nie 

więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie 

wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank 

Polski  

 rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres 

spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  

 pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że 

organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej 

udzielenia będą prowadzili działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie 

podlegają egzekucji.  

Do dnia dzisiejszego wpłynęły 2 wnioski o pożyczkę w wys. po 5 000 zł każdy. 

 

Na realizację w/w zadań urząd otrzymał łącznie 56,0 mln zł (ostatnia decyzja Ministra z 14 lipca 

br. na kwotę 8,0 mln zł) i kwota ta powinna zaspokoić zapotrzebowanie lokalnych firm.  

 

 

Ad. 14 

 

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski poinformował o stopniu zaawansowania postępowania 

nad wyłonieniem agenta emisji obligacji komunalnych. Odbył się pierwszy etap, podczas którego 

oferty złożyły trzy jednostki – dwa banki w tym Bank PKO BP, Bank Pekao SA oraz biuro 
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maklerskie NWAI. Przeprowadzono analizę złożonych wniosków. W pierwszym etapie 

najdroższą ofertę złożyło NWAI, gdyż zaproponowane oprocentowanie na wszystkie cztery serie 

obligacji wynosiło 2,70%, z kolei wysokość prowizji w wysokości 302 250 zł. Bank PKO BP 

zaproponował prowizję w wysokości 30 840 zł, natomiast oprocentowanie za trzy pierwsze 

emisje wyniosło 1,60%, natomiast za ostatnią 2%. Z kolei Bank Pekao SA zaproponował prowizję 

w wysokości 78 000 zł, a marżę na wszystkie cztery serie emisje w wysokości 1,65%. Po 

przeanalizowaniu wszystkich dokumentów łączny koszt emisji w przypadku NWAI wyniósłby 

3 404 000 zł, w PKO BP 2 141 000 zł, natomiast Bank Pekao SA 2 087 000 zł. Dodał, że ze 

względu na fakt, iż nie jest to postępowanie o zamówienie publiczne, istniała możliwość 

przeprowadzenia negocjacji z dwoma podmiotami, które złożyły dwie najkorzystniejsze oferty. 

Finalnie najkorzystniejszą ofertę złożył jednak Bank PKO BP, gdzie łączny koszt emisji zszedł 

z 2 141 000 zł na 1 914 000 zł, ponieważ Bank Pekao SA zszedł z 2 087 000 zł na 1 983 000 zł. 

Cena, którą zaproponował PKO BP w zasadzie niewiele się rożni od poprzedniej emisji i jest 

przyzwoita, biorąc pod uwagę fakt, że spłaty przesunięte są bardzo daleko w latach, a to niestety 

wpływa na koszty emisji.  

 

Członek Zarządu p. Kornelia Newy zapytała, czy przewidywana jest zmiana wysokości 

krawężników przy ul. Bema w Rydułtowach celem uczynienia ich bardziej bezpiecznymi. Dodała, 

że przy zjazdach na boczne ulice powoduje to znaczne utrudnienia w poruszaniu się rowerzystom.  

 

Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że w tej kwestii były już prowadzone rozmowy, sprawa 

jednak będzie w dalszym ciągu wyjaśniana. 

 

 

Ad. 15  

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 lipca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 16 

 

Starosta p. Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2020 r.  

 

 

Sporządziła:  

Weronika Ciszek 

WICESTAROSTA 

 

mgr inż. Tadeusz Skatuła 
 

Wodzisław Śl., dn. 5 sierpnia 2020 r.  
  


