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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

 

I.  Posiedzenie z dnia 28.09.2006 r. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Ośrodka Adopcyjno  

– Opiekuńczego w Gorzycach Pani Katarzynie Kaniepień; 

b) przyznania premii za miesiąc wrzesień br. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl”  

w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego ; 

c) przyznania premii za miesiąc wrzesień br. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  

w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego; 

d) ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej pokrycie naleŜności z tytułu najmu lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu 

Wodzisławskiego; 

e) udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pełnomocnictwa  do 

składania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego oświadczeń woli w sprawach  

majątkowych Powiatu Wodzisławskiego dotyczących nieruchomości zabudowanej 

budynkiem połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim na Oś. XXX – lecia 60 w zakresie 

bieŜącego utrzymania i eksploatacji części wydzielonej nieruchomości; 

f) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

g) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

2. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z realizacji zadania publicznego p.n. „Zapiski 

Brulionowe” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „UFF”. 

3. Zarząd zatwierdził bez uwag plany zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Wodzisław Śląski dla: 

a) obszaru oznaczonego symbolem OK. 6 przy ulicy MłodzieŜowej, graniczącego  

z Gminą Lubomia; 

b) obręb „Kokoszyce – Olszyny” ograniczony ulicą MłodzieŜową od północy oraz 

granicą miasta od południa.  
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4. Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie na realizację remontu ogrodzenia przy szkole wraz  

z montaŜem bramy wjazdowej. 

 

 

II.  Posiedzenie z dnia 5 października br. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zakupu worków i rękawic dla dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych biorących 

udział w akcji „Sprzątanie świata”; 

b) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni na 

zadanie „Zakup piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2006/2007”; 

c) ogłoszenia konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Wodzisławskiego  

w dziedzinie ochrony zdrowia; 

d) ogłoszenia o naborze wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych  

na terenie Powiatu Wodzisławskiego; 

e) podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu pisemnym 

nieograniczonym na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej rolnej, niezabudowanej, 

połoŜonej w Gminie Gaszowice – powiat rybnicki, będącej własnością Powiatu 

Wodzisławskiego; 

f) powołania Komisji Przetargowej do zbycia – w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego – nieruchomości gruntowej rolnej, będącej własnością Powiatu 

Wodzisławskiego, połoŜonej w gminie Gaszowice – powiat rybnicki; 

g) powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego p.n. „Wycena nieruchomości gruntowych wraz ze zlokalizowanymi 

na nich budynkami i budowlami”; 

h) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 r. 
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2. Zarząd zatwierdził „Informację o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski” i i postanowił skierować 

w/w dokument pod obrady Rady Powiatu na sesję w dniu 26.10.br. 

3. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umów na realizację projektu programu Sokrates – 

Comenius dla szkół: Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Rydułtowach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 

w Rydułtowach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie. 

4. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z realizacji przez Miejski Uczniowski Klub 

Sportowy „Jedynka” w Pszowie zadania publicznego p.n. „Organizacja cyklu 

zawodów sportowych z zakresu tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjów 

i ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego”. 

5. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 20.000 zł. planu budŜetowego  

z rezerwy budŜetowej na dział 91 – kultura i ochrona dziedzictwa, rozdział 92120 – 

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji  

w związku z ogłoszeniem o składaniu wniosków o dotacje na prace konserwatorskie 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu 

wodzisławskiego.  

 

 

III.  Posiedzenie z dnia 12 października br. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie: 

a) wprowadzenia jednolitych wzorów formularzy przeznaczonych do opracowania 

planów finansowych jednostek budŜetowych, funduszy celowych, zakładów 

budŜetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych; 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. 

2. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Pszowie do projektu „Polska – Ukraina. Tak daleko a tak blisko”. 

3. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  

1 w Rydułtowach do programu Socrates – Comenius Akcja 1 w celu realizacji wizyty 
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przygotowawczej Wspólnoty Unii Europejskiej w dniach 6.12.06r. – 10.12.06 r.  

w  Republice Czeskiej. 

4. Zarząd wyraził zgodę na wydatkowanie kwot na organizację i współorganizację: 

a) DruŜynowych Zawodów Pływackich Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty 

Powiatu Wodzisławskiego – kwota do 1.500 brutto; 

b) I Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce NoŜnej 

Halowej Dziewcząt współorganizowanych z Zespołem Szkół Ekonomicznych  

w Wodzisławiu Śl. – kwota do 1.200 zł brutto.  

 

IV.  Posiedzenie z dnia 19 października 2006 r. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

b) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 223/06 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 rok; 

c) wyznaczenia przez Zarząd Powiatu jednostki organizacyjnej właściwej do 

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz innych 

jednostek dotyczącego ubezpieczenia mienia Powiatu. 

2. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śl. do programu Sokrates – Comenius Akcja 1 w celu realizacji 

Wizyty Przygotowawczej Wspólnoty Unii Europejskiej w dniach 10.12.2006 r.  

– 16.12.2006 r. 

3.  Zarząd zatwierdził dokumentację stanowiącą rozliczenie dotacji przyznanej Miastu 

Wodzisław Śl. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Zakup ekranu 

perełkowego na potrzeby Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu 

Śląskim”. 

4. Zarząd zapoznał się z wnioskami złoŜonymi przez gminy, jednostki powiatu i inne 

podmioty w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 roki dokonał podziału 

środków: 200.000 zł dla gmin powiatu wodzisławskiego na zadanie „utylizacja 

azbestu”; 140.000 zł. dla Miasta Rydułtowy na zadanie „niska emisja”; 180.000 zł dla 

PZD z przeznaczeniem na prace remontowe przy drogach powiatowych, 50.000 zł dla 
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Powiatowego Domu Dziecka na zadanie: „zakup i montaŜ kotła ekologicznego”; 

10.000 zł. dla PZZN na zadanie „remont dachu w budynku przy ul. Orkana 8  

w Radlinie – utylizacja azbestu” oraz 20.000 na inne zadania (akcja „sprzątanie 

świata”, pomoc dla szkół na edukację ekologiczną, szkolenia pracowników) .   

 

V. Posiedzenie z dnia 26 października br. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Pszowie, Pani GraŜynie Szweda, do złoŜenia wniosku oraz do podpisania umowy  

o finansowanie projektu „My hart in my passeport” w ramach Programu MłodzieŜ;  

b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Pszowie Pani GraŜynie Szweda, do złoŜenia wniosku oraz do podpisania umowy  

o finansowanie projektu „From friendship to the Project” w ramach Programu 

MłodzieŜ; 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

2. Zarząd przyjął i podał do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budŜetu 

Powiatu Wodzisławskiego za III kwartały 2006 roku. 

3. Zarząd uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Pszów – KrzyŜkowice, obejmującego obszar ograniczony zachodnią 

granicą miasta Pszowa, północną granicą miasta Pszowa, wschodnią granicą miasta 

Pszowa, ul. Lipową, ul. Długosza, ul. Andersa, ul. Kolberga, drogą łączącą ul. 

Kolberga z wschodnią granicą miasta.  

 

 

 

 

 

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu.   

 


