
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

I. Posiedzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  oraz  planu  dyżurów  aptek  ogólnodostępnych   na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2006 r.;

b) przyznania  Dyrektorowi  SP  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  premii  w  wysokości  35% 

wynagrodzenia zasadniczego;

c)  przyznania  Dyrektorowi  SP  ZOZ  w  Rydułtowach  premii  w  wysokości  30% 

wynagrodzenia zasadniczego;

d) wyrażenia  zgody  na  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. na zadanie: „Zakup 

soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 

sezonie zimowym 2006/2007”;

e) wyrażenia  zgody  na  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Wodzisławiu  Śl.  na  zadanie: 

„Wynajęcie  ciągnika  płużonego  wraz  z  rozrzutnikiem  na  potrzeby  zimowego 

utrzymania dróg w sezonie 2006/2007 – rejon I” oraz „Wynajęcie ciągnika płużonego 

wraz z rozrzutnikiem na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 2006/2007 – 

rejon II”;

f) wyrażenia  zgody  na  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Wodzisławiu  Śl.  na  zadanie: 

„Wynajęcie solarko – piaskarki wraz z płużonym nośnikiem na potrzeby zimowego 

utrzymania dróg w sezonie 2006/2007: rejon I, II i III”;

g) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na zadanie p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. przy ulicy 

Szkolnej 1” przez Powiat Wodzisławski oraz wystawienia weksla własnego in blanco 

na zabezpieczenie tej pożyczki;

h) powierzenia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Wodzisławiu Śl. 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
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roboty  budowlane,  usługi  i  dostawy  związane  z  realizacją  projektów  w  ramach 

programu  „Edukacja”,  finansowanego  ze   środków  PFRON  i  Powiatu 

Wodzisławskiego, na podstawie umowy nr EDP/000018/14/D z dnia 22.06.2006 r.;

i) zmiany uchwały nr 130/2006 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 14 czerwca 

2006  r.  w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  na  stopień  nauczyciela 

mianowanego;

j) odpowiedz na skargę p. Grzegorza Szafarczyka na Powiat Wodzisławski w sprawie 

bezczynności organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w 

Wodzisławiu Śl.;

k) zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

l) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006  r.  oraz  zmiany  układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

2. Zarząd przychylił się do prośby Dyrektor ZOZ w Rydułtowach i wyraził zgodę na 

przedłużenie do dnia 31 lipca 2006 r.  terminu rozliczenia dotacji  przyznanej przez 

Powiat na zakup lampy operacyjnej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

3. Zarząd  przyjął  informację  na  temat  wyników postępowania  konkursowego w celu 

wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śl.

4. Zarząd podjął decyzję o ustanowieniu w drodze decyzji administracyjnych trwałego 

zarządu  na  rzecz  powiatowych  jednostek  organizacyjnych:  Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.,  Powiatowego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., 

Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w  Wodzisławiu  Śl.,  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w  Wodzisławiu  Śl.,  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 

Radlinie,  na  nieruchomościach  Powiatu  Wodzisławskiego  pozostających  w  ich 

władaniu.

II. Posiedzenie z dnia 6 lipca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) upoważnienia  dyrektora  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Wodzisławiu   Śl.  do 

przeprowadzenia i do rozliczenia finansowego inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i 

modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej”;
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b) zmiany uchwały Nr 10/2003 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 14 stycznia 

2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do 

przejmowania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Wodzisławskiego;   

c) powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego  p.n.  „Przebudowa  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  po 

dotychczasowych trasach dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 

Pszowskiej 92 – ETAP I”;

d) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006  rok  oraz  zmiany  układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

2. Zarząd  przyjął  informację  na  temat  przeprowadzonego  naboru  do  szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego na rok szkolny 2006/2007.

3. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w 

otwartym  konkursie  ofert  na  zadania  publiczne  Powiatu  Wodzisławskiego  w 

dziedzinie kultury i podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla MOK Wodzisław Śl. na 

zadanie „Magiczne miejsca Wodzisławia Śląskiego – plenerowy konkurs plastyczny” 

w wysokości 1.592 zł, na zadanie „Ostry dyżur poetycki-konfrontacje artystyczne” w 

wysokości 2.260 zł. oraz dla MOK w Radlinie na zadanie „W obiektywie – tradycja a 

współczesność – konkurs fotograficzny” w wysokości 2.010 zł.

4. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w 

otwartym  konkursie  ofert  na  zadania  publiczne  Powiatu  Wodzisławskiego  w 

dziedzinie sportu i rekreacji i podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia 

Dalekowschodnich Sztuk Walki „Tao” na realizację zadania „Organizacja Mistrzostw 

Śląska Bushu – konkurencje Qingda i Sanshou – Radlin, 10.12.2006 r.” w wysokości 

3.540 zł. oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka Radlin” na realizację 

zadania „Ogólnopolski Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 

70 – lecie szermierki w Radlinie” w wysokości 2.320 zł.

III. Posiedzenie Zarządu z dnia 13 lipca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pełnomocnictwa do 

składania  oświadczeń  woli  w  sprawach  majątkowych  Powiatu  Wodzisławskiego 

dotyczących nieruchomości  zabudowanej  budynkiem położonej  w Wodzisławiu Śl. 
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przy  ul.  Wałowej  30  w  zakresie  prowadzenia  robót   budowlanych  i  bieżącego 

utrzymania nieruchomości;

b) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006  r.  oraz  zmiany  układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

2. Zarząd po zapoznaniu  się  z  ofertą  TVP3 Oddział  w Katowicach podjął  decyzje  o 

przygotowaniu w ramach cyklu „Portrety Miast  i  Powiatów”  audycji  telewizyjnej 

promującej Powiat Wodzisławski i wydatkowanie na ten cel kwoty do 5.000 zł., która 

pokrywa koszty związane z emisją audycji.

3. Zarząd dokonał przeglądu Systemu Zarządzania Jakością za okres II półrocze 2005 – I 

półrocze 2006 r., ustalił nowe strategiczne cele jakościowe i stwierdził, że Starostwo 

Powiatowe  jest  dobrze  przygotowane  do  auditu  pośredniego  zaplanowanego  we 

wrześniu br.

4. Zarząd rozpatrzył pisma Dyrekcji ZOZ w Wodzisławiu Śl. i ZOZ w Rydułtowach oraz 

organizacji  związkowych  w sprawie  umorzenia  przyznanej  pożyczki  w  wysokości 

1.000.000 zł oraz w sprawie przyznania bezzwrotnej pożyczki w wysokości 1.200.000 

zł.  z przeznaczeniem na podwyżki  płac i  postanowił udzielić odpowiedzi  w której 

informuje, że umorzenie pożyczek może nastąpić dopiero po określeniu przez Radę 

Powiatu w formie uchwały zasad umarzania przypadających jednostkom samorządu 

terytorialnego.  W  sprawie  wniosku  o  przyznanie  bezzwrotnych  pożyczek  Zarząd 

postanowił udzielić odpowiedzi negatywnej, uzasadniając to faktem braku środków 

zaplanowanych w budżecie powiatu.

IV. Posiedzenie z dnia 20 lipca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd  podjął uchwały w sprawie:

a) zmiany wynagrodzenia miesięcznego dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl;

b) zmiany wynagrodzenia miesięcznego dyrektora SP ZOZ w Rydułtowach;

c) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006  r.  oraz  zmiany  układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

2. Zarząd rozpatrzył pismo Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin w sprawie zwiększenia 

dotacji  na rok 2006 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Radlinie i  podjął 

decyzję o zwiększeniu w/w dotacji w wysokości 40.000 zł. 

3. Zarząd  podjął  decyzję  o  wszczęciu  procedury  dotyczącej  przyjęcia  przez  Radę 

Powiatu Wodzisławskiego uchwały  w sprawie dokonania przekształceń w strukturze 
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organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych 

komórek  organizacyjnych  i  postanowił  wystąpić  do  Wojewody  Śląskiego  i 

samorządów gmin z terenu powiatu wodzisławskiego objętych statutowym działaniem 

ZOZ Rydułtowy w sprawie wyrażenia opinii do w/w projektu uchwały.

4. Zarząd  rozpatrzył  pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 

Wodzisławiu  Śl.  i  wyraził  zgodę  na  przyznanie  dodatkowej  jednej  godziny 

tygodniowo  na  realizację  programu  autorskiego  z  języka  niemieckiego  o  nazwie 

„Certyfikat Deutch moją przepustką do Europy”.

5. Zarząd  postanowił  przekazać  w  drodze  decyzji  administracyjnej  Domowi  Pomocy 

Społecznej w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej wraz ze 

zlokalizowanymi  na  nich  budynkami  i  budowlami,  stanowiącej  własność  Powiatu 

Wodzisławskiego. 

6. Zarząd zatwierdził sprawozdania z realizacji zadań publicznych:

a) Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie – zadanie „Mała Poleczka – Poleczka wędruje 

po Polsce III Radliński Festiwal Przedszkolaków”;

b)  Wodzisławskiego  Stowarzyszenia  Integracji  Europejskiej  –  zadanie  „Powiatowy 

Turniej Piłki Halowej – HAL CUP 2006”.

7. Zarząd podjął  decyzję o uruchomieniu w Powiecie Wodzisławskim punktu przyjęć 

wniosków  paszportowych  oraz  na  poniesienie  kosztów  związanych  z  jego 

uruchomieniem. 

V. Posiedzenie Zarządu z dnia 27 lipca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) przyznania  Dyrektorowi  SP  ZOZ  w  Wodzisławiu  Śl.  premii  w  wysokości  35% 

wynagrodzenia zasadniczego;

b) przyznania  Dyrektorowi  SP  ZOZ  w  Rydułtowach  premii  w  wysokości  35% 

wynagrodzenia zasadniczego;

c) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia  egzaminów  eksternistycznych,  przy  Powiatowym  Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim;

d) wyrażenia  woli  przyjęcia  od  Rzymskokatolickiej  Parafii  p.w.  Ducha  Świętego  w 

Wodzisławiu Śl. darowizny działki gruntowej Nr: 3272/129 o powierzchni 1.573 m2, 
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położonej  w  Wodzisławiu  Śl.  przy  ul.  Kopernika  75,  na  rzecz  Powiatu 

Wodzisławskiego.  

e) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006  rok  oraz  zmiany  układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

f) zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

2. Zarząd przyjął sprawozdania Dyrektorów ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach z 

wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r. 

3.  Zarząd  podjął  decyzję  o  wystąpieniu  do  Dyrektora  Regionalnego  Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w sprawie przeprowadzenia analizy 

potrzeb zdrowotnych w zakresie krwiodawstwa. Analiza ta jest  konieczna, by móc 

przystąpić do programu „Ty też możesz zostać dawcą krwi”. 

4. Zarząd  zapoznał  się  z  wynikami  postępowania  konkursowego  w  celu  wyboru 

kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w ZOZ Rydułtowy.  W 

związku z tym, że wpłynęła tylko jedna oferta, należy ogłosić nowy konkurs. Zarząd 

podjął decyzję o ogłoszeniu nowego konkursu i zatwierdził treść ogłoszenia.

5. Zarząd wyraził  zgodę  na  współorganizację  przez  Powiat  Wodzisławski  wspólnie  z 

Gminą  Gorzyce  „Powiatowych  i  Gminnych  Dożynek  –  Gorzyce  2006”  i 

wydatkowanie na ten cel kwoty 10.000 zł.

6. Zarząd po zatwierdzeniu korekty kosztorysów jednogłośnie  postanowił  podtrzymać 

decyzje dotyczące udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych:

a) Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie;

b) Wodzisławskiego Centrum Kultury ;

      c) Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki „Tao” w Radlinie;

d) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka Radlin”.

7. Zarząd przyjął i podał do publicznej wiadomości Informację z wykonanego budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego za II kwartały 2006 r. 
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VI. Posiedzenie Zarządu z dnia 3 sierpnia 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) zatrudnienia  Pana  Ryszarda  Pawła  Nawrockiego  na  okres  próbny  na  stanowisko 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach;

b) zmiany treści Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim;

c) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 171/2006 w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu wykonawczego 

budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

d) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  na  2006  rok  oraz  zmiany  układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. 

2. Zarząd przyjął  Sprawozdanie z  realizacji  Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w latach 2003 – 2006 i skierował 

go pod obrady Rady Powiatu.

3. Zarząd przyjął sprawozdania z działalności Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 

w  Żorach,  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu 

Raciborskiego S.A. w  Raciborzu oraz Agencji  Aktywnej Granicy Spółka z o.o. w 

likwidacji w Wodzisławiu Śl.

4. Zarząd zatwierdził sprawozdanie dotyczące pozyskanych przez Powiat Wodzisławski 

środków zewnętrznych przez okres całej kadencji.

5. Zarząd  wyraził  zgodę  na  organizację  VII  Powiatowego  Rajdu  Rowerowego 

Wodzisław Śl – Czyżowice 2006 i wydatkowanie na ten cel kwoty 5.800 zł. 

6. Zarząd negatywnie rozpatrzył pismo Dyrektora ZOZ w Wodzisławiu Śl. w sprawie 

przyznania dotacji na inwestycje niezbędne dla funkcjonowania szpitala w wysokości 

708.000  zł.  stwierdzając,  że  nie  ma  obecnie  możliwości  wyasygnowania  takich 

środków,  jednakże  nie  wyklucza  przyznania  dotacji  w  wysokości  odpowiadającej 

możliwościom Powiatu.  

VII. Posiedzenie Zarządu z dnia 10 sierpnia 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) ustalenia  standardów zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych i  zakwalifikowania 

dróg do poszczególnych standardów;
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b) powierzenia Pani Annie Brachmańskiej – Uherek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Szkolnej 1;

c) udzielenia  Pani  Grażynie  Majchrowskiej  –  Dyrektorowi  Powiatowego  Ośrodka 

Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Śl.  pełnomocnictwa  do  składania 

oświadczeń woli  w sprawach majątkowych Powiatu Wodzisławskiego dotyczących 

nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  położonej  w  Wodzisławiu  Śląskim  Oś.  1 

Maja  16A  w  zakresie  prowadzenia  robót  budowlanych  i  bieżącego  utrzymania 

nieruchomości;

d) sporządzenia  i  podania  do  publicznej  widomości  wykazu  nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, tj. nieruchomości gruntowej rolnej, 

położonej  w  Gminie  Gaszowice,  obręb  Piece,  będącej  własnością  powiatu 

Wodzisławskiego;

e) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 181/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Wodzisławskiego na  2006 r.  oraz  zmiany układu wykonawczego budżetu  Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 rok.

2. Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  w  sprawie  rozpatrzenia  możliwości 

dofinansowania  ze   środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 

Gospodarki  Wodnej  na  rok  2006  Międzynarodowej  Konferencji  „Zrównoważony 

rozwój  –  integracja  celów  ekologicznych,  społecznych  i  gospodarczych”  i  podjął 

decyzje o przyznaniu środków w wysokości 3.000 zł. Zarząd skierował wniosek do 

Komisji Infrastruktury (…) Rady Powiatu w celu zaopiniowania.

3.  Zarząd  rozpatrzył  pismo  Prezydenta  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  w  sprawie 

zwiększenia  dotacji  na  utrzymanie  i  działalność  Miejskiej  i  Powiatowej  Biblioteki 

Publicznej  w Wodzisławiu  Śl.  na  2006  rok.  Zarząd  podjął  decyzję  o  częściowym 

pokryciu  kosztów  uruchomienia  systemu  bibliotecznego  SOWA  po  uprzednim 

przedstawieniu przez Miasto kalkulacji kosztów wdrożenia w/w systemu. 

4. Zarząd postanowił wystąpić do Wojewody Śląskiego oraz gmin objętych statutowym 

działaniem  ZOZ Rydułtowy  z  pismem  w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektów 

uchwał  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w 

strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą  „Zespól  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji 

określonych komórek organizacyjnych oraz w sprawie dokonania przekształcenia w 

strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji 
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VIII. Posiedzenie Zarządu z dnia 17 sierpnia 2006 r – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

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

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

b) zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

2. Zarząd  zapoznał  się  z  treścią  wystąpienia  pokontrolnego  Komisji  Rewizyjnej 

dotyczącego  kontroli  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  w 

Wodzisławiu Śl.

3.  Zarząd  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  w  sprawie  dofinansowania  ze  środków 

Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok  2006 

zadania p.n.  „Przebudowa kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  po dotychczasowych 

trasach” dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w wysokości 200.000 zł. 

i przekazał wniosek do Komisji Infrastruktury (…) w celu zaopiniowania. 

IX. Posiedzenie Zarządu z dnia 24 sierpnia 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) powołania  składu  Komisji  ds.  Opiniowania  Nagrody  i  Wyróżnienia  w  Dziedzinie 

Sportu;

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

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

2. Zarząd  zatwierdził  program  imprez  kulturalnych  organizowanych  w  ramach  VII 

Powiatowych Dni Kultury w dniach 15-20.09.2006 r. 

Ponadto Zarząd rozpatrzył i  zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu będące 

przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

Wodzisław Śl., 24.08.2006 r.
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