
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

I. Posiedzenie Zarządu z dnia 24 maja br. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) zajęcia negatywnego stanowiska przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego 

kontynuowania  porozumienia  z  Województwem  Śląskim  w  sprawie  powierzenia 

Powiatowi  Wodzisławskiemu  zadań  letniego  i  zimowego  utrzymania  dróg 

wojewódzkich;

b) zmian układu wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego;

c) zmian  w  budżecie  Powiatu  Wodzisławskiego  oraz  zmiany  układu  wykonawczego 

budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

2. Zarząd  wyraził  zgodę  na  podpisanie  aneksu  nr  4  do  porozumienia  zawartego  z 

Miastem  Radlin  w  dniu  2  stycznia  2004  r.  w  sprawie  powierzenia  Burmistrzowi 

Miasta Radlin uprawnień zarządcy dróg powiatowych wykonywanych przez Zarząd 

Powiatu.

3. Zarząd  wyraził  zgodę  na  włączenie  w  program  VII  Powiatowych  Dni  Sportu 

„Powiatowych  zawodów  piłkarskich  i  lekkoatletycznych  w  ramach  Dni  Sportu  w 

Pszowie” oraz wyraził zgodę na współorganizację w/w zawodów z Urzędem Miasta 

Pszów i wydatkowanie kwoty do 1.500 zł. na w/w cel.

4. Zarząd zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych, przyjął i podał do publicznej 

wiadomości Informację o wykonaniu budżetu Powiatu za rok budżetowy 2005.

II. Posiedzenie Zarządu z dnia 2 czerwca br. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) przyznania za miesiąc maj 2006 r.  premii dla Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. w 

wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego;

b)  przyznania za miesiąc maj 2006 r.   premii  dla Dyrektora SP ZOZ w Rydułtowach w 

wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego;

c) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego oraz zmiany układu wykonawczego budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.
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2. Zarząd przyjął  sprawozdanie  z  realizacji  wniosków Komisji  stałych Rady Powiatu 

Wodzisławskiego za okres kadencji i skierował go pod obrady Rady na sesję w dniu 

22 czerwca br.

3. Zarząd  rozpatrzył  pismo  p.  Grzegorza  Szafarczyka  z  dnia  18.05.br.  w  sprawie 

zarzutów dotyczących zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wodzisławiu Śl.  – kierownika 

administracyjno  -  gospodarczego  i  postanowił  udzielić  odpowiedzi,  w  której 

powołując  się  na  przepisy  ustawy  o  pracownikach  samorządowych  oraz 

Rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników 

samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  j.s.t.  wyjaśnia,  że 

stanowisko kierownika gospodarczego sytuuje się wśród stanowisk pracowniczych a 

nie urzędniczych, w związku z czym przeprowadzenie konkursu na to stanowisko nie 

było obowiązkowe.

4. Zarząd  zapoznał  się  z  wynikami  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie 

zamówień  publicznych  na  usługi  dostawy  i  roboty  budowlane   związane  z 

prowadzeniem inwestycji p.n. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego w 

Wodzisławiu Śł. Przy ul. Pszowskiej” W związku z odwołaniem od rozstrzygnięcia 

protestu jednej z firm do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, na 

dzień  7  czerwca  br.  został  wyznaczony  termin  arbitrażu.  Zarząd  upoważnił  do 

reprezentowania  w  w/w  arbitrażu  Powiatu  Wodzisławskiego  pracownika  Zespołu 

Szkół Technicznych, pracownika Starostwa Powiatowego oraz radcę prawnego.  

5. Zarząd wystosował  pisma do  samorządu aptekarskiego oraz  miast  i  gmin powiatu 

wodzisławskiego w sprawie  zaopiniowania  nowego rozkładu godzin  pracy i  planu 

dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w okresie od 1 

lipca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

6. Zarząd zapoznał się z wynikami przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego w 

sprawie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w 

Gorzycach  i  postanowił  wystosować  pismo  do  Starosty  Kutnowskiego  w  sprawie 

przedstawienia  informacji  i  opinii  na  temat  wyłonionego  kandydata  p.  Ryszarda 

Nawrockiego.
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III. Posiedzenie Zarządu z dnia  8 czerwca br. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a)  ustalenia  stawki  czynszu  za  1  m2  powierzchni  użytkowej  lokali  mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Wodzisławskiego;

 b) sporządzenia wykazu lokali  mieszkalnych,  wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczonych do oddania w najem;

c) udzielenia dofinansowania ze środków PFOŚiGW na rok 2006 na zadania realizowane 

przez PZD:

- modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie w wys. 30.000 zł;

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Gołkowicach w wys. 35.000 zł;

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku w wys. 35.000 zł.;

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie w wys. 25.000 zł;

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Bełsznicy w wys. 30.000 zł;

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie w wys. 30.000 zł;

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności w Wodzisławiu Śl. w wys. 35.000 zł;

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

e) powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej powołanej w 

celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury;

f) powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej powołanej w 

celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu sportu lub 

rekreacji

2. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrekcji SP ZOZ w Rydułtowach w sprawie przyznania z 

PFOŚiGW  dotacji  w  wysokości  40.000  zł.  na  zadanie  „Rozbudowa  kanalizacji 

sanitarnej  o  układ  dezynfekcji  ścieków  na  terenie  Szpitala  w  Rydułtowach”  i 

skierował go w celu zaopiniowania do Komisji Infrastruktury (…)

3. Zarząd rozpatrzył wniosek p. Andrzeja Michalczyka – Likwidatora Agencji Aktywnej 

Granicy Spółki z o.o. w likwidacji i wyraził zgodę na przedłużenie terminu likwidacji 

Agencji do dnia 31 lipca 2006 r.

4. Zarząd  rozpatrzył  pismo  Prezydenta  Miasta  Wodzisławia  Śl.  w  sprawie  środków 

finansowych przeznaczonych przez  Zarząd  Województwa Śląskiego na  utrzymanie 

trasy objazdu w związku z awarią wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 

DW 933 ul. Jastrzębska w Wodzisławiu Śl. I postanowił udzielić odpowiedzi, w której 

informuje, że porozumienie w w/w sprawie jest dwustronne i  dotyczy tylko części 
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powiatowej ul. Kopernika i Wiosny Ludów, w związku z czym nie ma możliwości 

przekazania części otrzymanej dotacji na rzecz Miasta Wodzisław Śl. 

5. Zarząd  zatwierdził  Regulamin  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SP 

ZOZ Rydułtowy oraz treść ogłoszenia o konkursie.

6. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. w sprawie możliwości 

przedłużenia terminu rozliczenia dotacji celowej na zakup urządzeń medycznych dla 

potrzeb oddziału rehabilitacyjnego i wyraził zgodę na przedłużenie terminu do dnia 30 

czerwca 2006 r.

7. Zarząd  zapoznał  się  i  nie  wniósł  uwag  do  zawiadomienia  Prezydenta  Miasta 

Wodzisławia  Śl.  w  sprawie  przystąpienia  do  zmian  w  planie  zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Wodzisław Śl. W dzielnicy Zawada – Centrum.

8. Zarząd, ze względu na błędy formalne negatywnie rozpatrzył wniosek Towarzystwa 

Miłośników  Rydułtów  w  sprawie  przyznania  dotacji  w  wysokości  1985,76  zł  na 

realizację zadania „Mamy się czym pochwalić”. 

IV. Posiedzenie z dnia 14 czerwca br. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 37/2001 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 9 maja 2001 r. 

w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Domowi  Pomocy  Społecznej  w 

Gorzycach;

b) powołania  Komisji  Konkursowej  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu  Szkól  im.  14 

Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.;

c) powierzenia  p.  Grażynie  Szweda  stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie;

d) powierzenia p. Janowi Kopczyńskiemu stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.

e) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla:

- p. Sebastiana Uliczka – nauczyciela ZST w Wodzisławiu Śl.;

- p. Wiesława Pawlicy – nauczyciela ZSZ w Wodzisławiu Śl.;

- p. Małgorzaty Warzecha – Staniczek – nauczycielki ZSP Nr 2 w Rydułtowach;

- p. Daniela Szwankowskiego – nauczyciela ZSP w Pszowie;

- p. Katarzyny Grycman – Wieczorek – nauczycielki ZSE w Wodzisławiu Śl.;
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- p. Anny Amalio – Bednorz – nauczycielki PCKU w Wodzisławiu Śl.;

- p. Doroty Chrószcz – nauczycielki ZSP w Radlinie;

- p. Celiny Marcol – nauczycielki ZSP w Radlinie;

-  p.  Joanny Kramarczyk  –  nauczycielki  Zespołu  Szkół  im 14  Pułku  Powst.  Śl  w 

Wodzisławiu  Śl.;

- p. Moniki Witosz – nauczycielki ZST w Wodzisławiu Śl.;

- p. Mirosławy Adam – nauczycielki PCKU w Wodzisławiu Śl;

- ks. Leszka Flisa – katechety ZST w Wodzisławiu Śl.

- p. Moniki Pysz – nauczycielki ZSP w Radlinie;

- p. Ryszarda Popardowskiego – nauczyciela ZST w Wodzisławiu Śl;

- p. Mirosława Czernek – nauczyciela ZSE w Wodzisławiu Śl;

- p. Beaty Jordan – nauczycielki ZST w Wodzisławiu Śl;

- p. Moniki Pośpiech – nauczycielki PCKU w Wodzisławiu Śl.;

      - p. Tomasza Syrnickiego – nauczyciela ZSP Nr 1 w Rydułtowach.

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

2. Zarząd  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  ze  Spółką  z  o.o.  Vulcan  w  sprawie 

scentralizowanego  naboru  elektronicznego  do  szkół  ponadgimnazjalnych  na  rok 

szkolny 2006/2007.

3. Zarząd po zapoznaniu się z kandydatami do otrzymania nagrody w Dziedzinie Kultury 

przedstawionymi przez Komisję ds. opiniowania wniosków w w/w sprawie,  podjął 

decyzję o przyznaniu nagród w wysokości 1.500 zł. dla: p. Jerzego Buczyńskiego, p. 

Elżbiety Lasockiej,  p. Marii  Baron, p. Miłosławowi Szymankowi, p. Kazimierzowi 

Cichemu i p. Sławomirowi Kulpie  oraz nagrody specjalnej w wysokości 1.000 zł. dla 

p. Aleksandra Mrozka.

4. Zarząd  zatwierdził  wyniki  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Usługa w zakresie wyceny 

nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gaszowicach  w  formie  operatu 

szacunkowego”.

V. Posiedzenie z dnia 22 czerwca br. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) udzielenia  dotacji  na  rok  2006  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na 
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realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej o układ dezynfekcji 

ścieków na terenie Szpitala w Rydułtowach”;

b) powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla:

- Pani Joanny Murawskiej – wychowawcy Domu Dziecka w Gorzyczkach ;
-  Pani  Barbary  Głąb  –  pedagoga  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w 
Wodzisławiu Śl.;
-  Pani Agnieszki Szweda – nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Rydułtowach;
-  Pani  Anny  Komorowskiej  –  nauczyciela  Specjalnego  Ośrodka

      Szkolno – Wychowawczego  w Wodzisławiu Śl.;
-   Pani  Marleny  Salamon  –  nauczyciela  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w 
Wodzisławiu Śl.;
-  Pana  Wojciecha  Nierody  –  nauczyciela  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 
Wodzisławiu Śl.;
-  Pani  Joanny  Dziwoki  –  nauczyciela  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 
Wodzisławiu Śl.;
- Pani Anety Wołżańskiej Nosek – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 
Śl.;
-  Pani  Joanny  Skorupa  –  nauczyciela  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 
Wodzisławiu Śl.;
- Pana Marcina Czediwoda – nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 
Rydułtowach;
- Pana Wojciecha Peteja – nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie;
-  Pani  Aleksandry  Peciak  –  nauczyciela  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w 
Wodzisławiu Śl.;
-  Pani  Agnieszki  Bugiel  -  nauczyciela  Zespołu  Szkół  Technicznych

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

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 r.

2. Zarząd  zapoznał  się  z  wynikami  przetargu  nieograniczonego  na  „Adaptację 

pomieszczeń przedszkola wraz z budową łącznika Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1”.

3. Zarząd  rozpatrzył  pismo  Marszałka  Województwa  Śląskiego  w  sprawie  przyczyn 

nieprzedłużenia  porozumienia  w  sprawie  letniego  i  zimowego  utrzymania  dróg 

wojewódzkich na terenie Powiatu Wodzisławskiego i w odpowiedzi podtrzymał swoje 

negatywne stanowisko w w/w sprawie. 

4. Zarząd przyjął informację o wynikach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 

na usługi i  roboty budowlane – inwestycja „Modernizacja i  rozbudowa kompleksu 

sportowego przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl.”  

5. Zarząd  wyraził  zgodę  na  przygotowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  z  dnia  22  grudnia  2005  roku   w  sprawie:  budżetu  Powiatu 
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Wodzisławskiego na 2006 rok poprzez zmianę załącznika nr 11 do tej uchwały w ten 

sposób, że zwiększa się kwotę przeznaczoną na finansowanie zadania 3.1 Budowa 

kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl. w roku 

2007 o kwotę 359.000,00 zł.

6. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

AAG Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z dnia 8 czerwca br.

7. Zarząd rozpatrzył pismo Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP Oddział Powiatowy 

w  Wodzisławiu  Śl.  w  sprawie  sfinansowania  medalu  „Zasłużony  dla  ochrony 

przeciwpożarowej powiatu wodzisławskiego” i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 

1.500 zł. na zakup medali.

Ponadto  Zarząd  rozpatrzył  i  zaopiniował  wszystkie  projekty  uchwał  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady. 
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