
PROTOKÓŁ NR 5/2019 

Osiemnaste posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 

III kadencji. 

30 lipca 2019 rok, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu  Śląskim, ul. Pszowska 92a, Wodzisław 

Śląski 

Obecni: 

1. Barbara Jasińska-Musik 
2. Roman Kwaśny 
3. Michał Lorek 
4. Piotr Maciuga 
5. Sebastian Wystub 

 
1. Rada wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych  okresach roku szkolnego, określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 

ustawy Karta Nauczyciela. (opinia nr 4/2019 – 5 osób „za” pozytywną opinią).  

2. Rada wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. (opinia nr 5/2019 – 5 osób „za” pozytywną opinią).  

3. PRDPP nie wydała opinii oraz zdecydowała o przełożeniu głosowania nad projektem uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 

roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Głosowanie przesunięto 

do momentu uzyskania odpowiedzi od Dyrekcji szpitala na pismo Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego dotyczące wyjaśnienia w kwestii obsady pielęgniarskiej na poszczególnych 

oddziałach szpitala oraz tego, czy zmniejszenie liczby łóżek nie wpłynie negatywnie na realizację 

kontraktu NFZ. Jednakże w dniu 7 sierpnia 2019 r. do Rady wpłynęło pismo Wicestarosty Tadeusza 

Skatuły, iż Dyrektor szpitala zdecydował o odstąpieniu od dalszego procedowania projektu 

uchwały w sprawie zmiany statutu szpitala. W związku z powyższym Rada odstąpiła od wydania 

opinii do tegoż projektu uchwały. 

 

Przewodniczący  
Powiatowej Rady Działalności Pożytku  

Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 
  

                      Sebastian Wystub 
Przygotowała: Barbara Jasińska-Musik                                                   
 
 
PROTOKÓŁ ZATWIERDZONY DNIA 19 września 2019 r.     


