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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

 

 

I.  Posiedzenie z dnia 31.08.2006 r. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) przyznania za miesiąc sierpień 2006 r. premii Dyrektorowi samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śl.” w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) przyznania za miesiąc sierpień 2006 r. premii Dyrektorowi samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego; 

c) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego informacji o przebiegu wykonania 

budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2006 r. oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach za I półrocze 2006 r.; 

d) przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania 

budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2006 r.; 

e) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego języka angielskiego 

nauczycielowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. mgr Czesławowi 

Pieczka; 

f) przedłuŜenia powierzenia zadań doradcy metodycznego przedmiotów zawodowych 

nauczycielowi Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 

Śląskim mgr Markowi Niemiec; 

g) wyraŜenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. 

stanowiska kierownika szkolenia praktycznego; 

h) rozwiązania z dniem 24.09.2006 r. stosunku pracy z Panią Iwoną Frączek – 

Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Gorzycach, na 

mocy porozumienia stron; 

i) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 r.; 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. 
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2. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków na 2006 r. w Powiatowym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, w związku ze zmianą siedziby Ośrodka  

i koniecznością zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenia dla dwóch 

pracowników obsługi oraz środków finansowych na wyposaŜenie placówki oraz 

opłaty związane z jej utrzymaniem. 

3. Zarząd wyraził zgodę na utrzymanie stanowiska drugiego wicedyrektora w Zespole 

Szkól Ponadgimnazjalnych w Pszowie dla Pani Mireli Chodyko w roku szkolnym 

2006/2007. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Zakładu Zarządzania 

Nieruchomościami  i podjął decyzję o zwiększenie planu finansowego jednostki  

o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remonty schodów zewnętrznych oraz pokryć 

dachowych w administrowanych obiektach. 

5. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia przez 

Wojewodę Śląskiego Powiatowi Wodzisławskiemu prowadzenia niektórych zadań  

z zakresu spraw paszportowych.  

6. Zarząd wytypował jako swego przedstawiciela Pana Andrzeja Kanię – Etatowego 

Członka Zarządu do uczestnictwa w posiedzeniu Kapituły Medalu „ZasłuŜony dla 

ochrony p.poŜ. Powiatu Wodzisławskiego”. 

 

II.  Posiedzenie z dnia 7 września br. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie ”BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

Powiatu wodzisławskiego 2007-2008 – rejon I, rejon II, rejon III”; 

b) ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski; 

c) ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski; 

d) dofinansowania w wysokości 200.000 zł. ze środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pod nazwą: „Przebudowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej po dotychczasowych trasach dla Zespołu Szkół 
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Technicznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92” – etap I, realizowane przez 

Powiat Wodzisławski – Zespół Szkół Technicznych; 

e) finansowania w wysokości 3.000 zł. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Międzynarodowej Konferencji p.n. 

„ZrównowaŜony rozwój – integracja celów ekologicznych, społecznych  

i gospodarczych, organizowanej przez Powiat Wodzisławski; 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

g) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego nr 205/2006 w sprawie zmiany 

układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. 

2. Zarząd przyjął dokument p.n. „Funkcjonowanie słuŜby zdrowia w Powiecie 

Wodzisławskim” i skierował go pod obrady Rady Powiatu na sesję w dniu 21 

września br. 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora ZOZ Wodzisław Śl. w sprawie 

przyznania dotacji z przeznaczeniem na modernizację i remont Oddziału Neurologii  

i podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 110.000 zł. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektor ZOZ w Rydułtowach w sprawie 

przyznania dotacji z przeznaczeniem na zakup aparatu Rtg oraz dźwigu osobowego  

i podjął jednogłośnie decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 90.000 zł.  

5. Zarząd udzielił pełnomocnictwa dla Pana Romana Owczarczyka – Dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. do dokonywania w imieniu Powiatu 

Wodzisławskiego wszelkich czynności w tym podpisywania dokumentów oraz 

składania oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy z Krajową Agencją 

Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu „Euro – Standard usług”. 

6. Zarząd zapoznał się ze sprawą rodziny Jurczek zamieszkałej w Wodzisławiu Śl. przy 

ul. Rybnickiej, będącej w trudnej sytuacji materialno – bytowej spowodowanej 

poŜarem budynku mieszkalnego w dniu 30 lipca br. i podjął decyzję o udzieleniu 

pomocy finansowej rodzinie Jurczek w wysokości 10.000 zł.  

7. Zarząd przyjął Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za 

I półrocze 2006 r. i skierował je pod obrady Rady Powiatu na XLIX sesję w dniu 21 

września br. 
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III.  Posiedzenie z dnia 14 września 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 205/2006 w sprawie zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.  

2. Zarząd zaakceptował kandydatów spośród nauczycieli pełniących funkcję dyrektorów 

szkół do Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej: p. Ryszarda 

Zawadzkiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.; p. Danuta 

Mielańczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.; p. GraŜyna 

Majchrowska – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Wodzisławiu Śl.; p. Renata Gryt – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Rydułtowach; p. Beata Rączka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego. 

3.  Zarząd wytypował p. Andrzeja Kanię – Etatowego Członka Zarządu jako 

przedstawiciela Starosty do prac w komisji opiniującej wnioski Starosty z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych za szczególne 

osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

4. Zarząd wyraził zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2006/2007 dodatkowo jednego 

oddziału klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 przy ZST  

w Wodzisławiu Śl. 

5. Zarząd zatwierdził ilość godzin zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2006/2007 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

6. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy z ZOZ Rydułtowy w sprawie 

zmiany terminu realizacji inwestycji p.n. „Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej o układ dezynfekcji ścieków na terenie szpitala 

w Rydułtowach” z dnia 21 grudnia 2006 r. na 31 grudnia 2007 r. 

7. Zarząd przyjął „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Wodzisławskiego” i skierował go pod obrady Rady na XLIX sesję Rady Powiatu 

Wodzisławskiego. 

8. Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie ze środków PFOŚiGW w wysokości 500 zł. 

zakupu worków i rękawic dla 10 szkół ponadgimnazjalnych w związku z odbywającą 

się w dniach 15-17.09.2006 r. akcją „Sprzątanie świata”. 
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9. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Opiniowania Nagrody  

i WyróŜnienia w Dziedzinie Sportu, podjął decyzję o przyznaniu sześciu nagród w 

kategorii zawodnik: I nagroda dla p. Tomasza Sikory w wysokości 5.000 zł., trzy 

nagrody w kwocie 1.500 zł. dla: p. Adama Gizy, p. Marcina Malinowskiego oraz  

p. Szymona Tatarczyka oraz dwie nagrody w wysokości 1.000 zł dla: p. Marcina 

Kołoczka, p. Justyny Keler.  

10. zarząd przyjął do wiadomości informacje o wynikach postępowania konkursowego na 

stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ Rydułtowy. 

11.   Zarząd rozpatrzył pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie 

zwiększenia dotacji na utrzymanie i działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wodzisławiu Śl. i podjął decyzję o udzieleniu dotacji w wysokości 

30.000 zł. na pokrycie kosztów związanych z zakupem i instalacją systemu 

bibliotecznego SOWA.  

12. Zarząd negatywnie ustosunkował się do pisma Dyrekcji ZOZ w Wodzisławiu Śl  

i ZOZ w Rydułtowach  w sprawie sfinansowania kosztu kursu z zakresu ratownictwa 

medycznego dla dyspozytorów pracujących w stacjach pogotowia ratunkowego  

i podjął decyzję o niesfinansowaniu kosztów w/w kursu. 

13. Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl. w 

sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na zakup sorbentów sypkich  

i dyspergentu oraz na pokrycie kosztów związanych z utylizacją sorbentów z udziałem 

specjalistycznej firmy do działań w bazie paliw w Syryni  i podjął decyzje  

o przyznaniu na w/w cel środków w wysokości 15.000 zł. z rezerwy budŜetowej.  

 

 

 

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu 

Wodzisławskiego.  


