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PROTOKÓŁ NR 91/2020
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE
W DNIU 27 LIPCA 2020 ROKU

W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI:
Przewodniczący Zarządu:
Piotr Kołodziejczyk
Członkowie Zarządu:
Mariusz Morawiec
Jolanta Koral
Jarosław Kumor
Tomasz Ośmiałowski
oraz:
Krystyna Jasińska – Sekretarz Powiatu
Dorota Sędzielewska – Skarbnik Powiatu

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE
W DNIU 27 LIPCA 2020 ROKU
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.
Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
Przyjęcie protokołu 90/2020 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.07.2020 r.
Podjęcie Uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a. zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020 na zadania
z zakresu administracji rządowej;
b. informacji o zwiększeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020 na
zadania z zakresu administracji rządowej;
Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska
5. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
(rozszerzenie porządku).
6. Sprawy różne:
a. Zajęcie stanowiska przez Zarząd w sprawie wyboru instytucji
finansowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu (Pracownicze Plany
Kapitałowe)
Referuje Sekretarz Powiatu Pani Krystyna Jasińska
1.
2.
3.
4.

Przebieg posiedzenia Zarządu Powiatu
Ad. 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Zarządu Pan Piotr Kołodziejczyk na podstawie listy
obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu stwierdził
prawomocność posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 lipca 2020 roku.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
Starosta Myszkowski Pan Piotr Kołodziejczyk zawnioskował o rozszerzenie
porządku o dodatkowy punkt:
Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 lipca 2020 r. roku został po
zmianach jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu nr 90/2020 z posiedzenia Zarządu w dniu 22 lipca
2020 roku.
Protokół nr 90/2020 z posiedzenia Zarządu w dniu 22 lipca 2020 r. został
przyjęty bez uwag.

Ad. 4. Podjęcie Uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a. zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020 na zadania
z zakresu administracji rządowej;
b. informacji o zwiększeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok
2020 na zadania z zakresu administracji rządowej;
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Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska przedstawiła projekty uchwał
Zarządu Powiatu w sprawie zwiększenia i informacji o zwiększeniu budżetu Powiatu
Myszkowskiego na rok 2020 na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik
nr 2). Zwiększenia o kwotę 11.198,28 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody
Śląskiego o przeznaczeniu środków na realizację zadań z zakresu scaleń gruntów
oraz zagospodarowania poscaleniowego.
Przewodniczący Zarządu Pan Piotr Kołodziejczyk poddał uchwały pod
głosowanie. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 506/2020 w sprawie
zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020 na zadania z zakresu
administracji

rządowej

oraz

Uchwałę

Nr

507/2020

w sprawie

informacji

o zwiększeniu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020 na zadania z zakresu
administracji rządowej.

Ad. 5. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Samodzielnego

Publicznego

Zespołu

Opieki

Zdrowotnej

w

Myszkowie

(rozszerzenie porządku).

Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Myszkowie (załącznik nr 3). Na podstawie uchwały z dniem 27 lipca
2020 roku funkcję dyrektora jednostki będzie pełnić Pan Krzysztof Kułacz do czasu
zatrudnienia dyrektora

SP

ZOZ wyłonionego

w drodze

konkursu. Łączne

wynagrodzenie miesięczne wyniesie 13.000,00 zł.
Starosta Myszkowski Pan Piotr Kołodziejczyk poddał uchwałę pod
głosowanie. Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 508/2020
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Myszkowie.

Ad. 6. Sprawy różne:
a. Zajęcie stanowiska przez Zarząd w sprawie wyboru instytucji finansowej
dla jednostek organizacyjnych Powiatu (Pracownicze Plany Kapitałowe)
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Sekretarz Powiatu Pani Krystyna Jasińska przedstawiła w formie
prezentacji

informację

PowerPoint

o Pracowniczych

Planach

Kapitałowych

(załącznik nr 4). Program PPK to systematyczne gromadzenie oszczędności przez
uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku
życia. Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy,
pracownika i państwa. W przypadku pracownika i pracodawcy wysokość wpłat
będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto:
•

Pracodawca: 1,5% podstawowa (obligatoryjna), do 2,5% dodatkowa;

•

Pracownik: 2% (0,5%)*podstawowa (obligatoryjna) do 2% dodatkowa
(dobrowolna).

•

Fundusz Pracy - niezależne od wysokości dochodów pracownika:
jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej oraz co roku, po spełnieniu
określonych warunków, 240 zł.

W systemie PPK mogą uczestniczyć osoby zatrudnione i podlegające
obowiązkowo

ubezpieczeniom

emerytalnemu

i

rentowym

z

tych

tytułów

w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych. Automatycznemu zapisowi do programu podlegają osoby w wieku od
18 do 55 lat, natomiast na wniosek osoby w wieku od 55 (ukończone) do 70 lat.
Osoby powyżej 70 lat są wyłączone z przystąpienia do PPK. Pracownik może
w każdej

zrezygnować

chwili

z

przystąpienia

do

Pracowniczych

Planów

Kapitałowych, składając odpowiedni wniosek do pracodawcy. Należy jednak
pamiętać, że wniosek o rezygnacji należy składać co 4 lata, ponieważ co 4 lata
uaktywnia się autozapis pracownika do PPK.
Zgodnie

z art.7

ust.4a

ustawy

z

dnia

4

października

2018

roku

o pracowniczych planach kapitałowych Zarząd Powiatu może, w imieniu podmiotów
zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi powiatu, dokonać wyboru
instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowę o zarządzanie
PPK.

Wybór

instytucji

z przedstawicielami

finansowej

zakładowych

dokonywany

organizacji

jest

w

porozumieniu

związkowych

działających

w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Na mocy obowiązujących
przepisów jest to uprawnienie, a nie obowiązek Zarządu Powiatu do działania
w imieniu i na rzecz podmiotów zatrudniających. Podmioty zatrudniające umowę
o zarządzanie PPK zawierają odrębnie. Ustawowy termin dołączenia do programu
jednostek sektora finansów publicznych to dzień 1 stycznia 2021 r.
4

Po

wysłuchaniu

prezentacji

Członkowie

Zarządu

podjęli

decyzję

o pozostawieniu możliwości wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK
jednostkom organizacyjnym Powiatu.

W ZWIĄZKU Z WYCZERPANIEM PORZĄDKU OBRAD

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZAKOŃCZONO

Przewodniczący Zarządu:

Piotr Kołodziejczyk

_____________________

Członkowie:

Mariusz Morawiec

_____________________

Jolanta Koral

_____________________

Jarosław Kumor

_____________________

Tomasz Ośmiałowski

_____________________
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