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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI 

ZARZ�DU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 

I.  Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwały w sprawie: 

a) przyznania za miesi�c kwiecie� br. premii Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu �l” w wysoko�ci 

30% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) przyznania za miesi�c kwiecie� br. premii Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w wysoko�ci 

30% wynagrodzenia zasadniczego; 

c) układu wykonawczego bud�etu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

d) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego bud�etu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

e) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w 

dziedzinie kultury; 

f) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w 

dziedzinie sportu lub rekreacji; 

g) powołania Zespołu do spraw stypendiów dla studentów. 

2. Zarz�d rozpatrzył pismo p. Grzegorza Szafarczyka nosz�ce znamiona skargi na Pani� 

Beat� R�czka dyrektor Specjalnego O�rodka Szkolno – Wychowawczego w 

Wodzisławiu �l. i po zapoznaniu si� przekazał skarg� do Rady Powiatu, gdy� 

organem wła�ciwym do rozpatrywania skargi dotycz�cej zada� lub działalno�ci 

kierowników powiatowych słu�b, inspekcji, stra�y i innych jednostek organizacyjnych 

jest Rada Powiatu. 

3. Zarz�d zaakceptował sprawozdania z realizacji zada� publicznych powiatu w 

dziedzinie kultury i sportu przez: 

a) Polski Zwi�zek Niewidomych – Koło Terenowe w Wodzisławiu �l. – realizacja 

zadania „XII Rajd Rowerowy Niewidomych „Rudy – Lubliniec 2005”; 

b) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Radlin” realizacja zadania „VI Ogólnopolski 

Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz XIV Memoriał Franciszka 

Polnika”; 
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c) Miejski O�rodek Kultury z Radlina – realizacja zadania „W obiektywie – Dziedzictwo 

naszych przodków”; 

d) Polski Zwi�zek Niewidomych – Koło Terenowe w Wodzisławiu �l�skim – realizacja 

zadania „Integracyjne spotkania z kultur� 2005”. 

4. Zarz�d rozpatrzył pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia �l�skiego w sprawie 

dofinansowania kupna nowego ekranu dla Miejskiego O�rodka Kultury w 

Wodzisławiu �l. i podj�ł decyzje o pokryciu kosztów jego zakupu w wysoko�ci do  

kwoty 5.000 zł.   

5. Zarz�d przyj�ł informacj� o wykonaniu bud�etu Powiatu Wodzisławskiego za I 

kwartał 2006 r. 

6. Zarz�d zapoznał si� z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu bilansem za 2005 

rok.  

 

 

II. Posiedzenie z dnia 5 maja br. – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwał� w sprawie nadania Powiatowemu Urz�dowi Pracy w 

Wodzisławiu �l�skim Regulaminu Organizacyjnego. 

2. Zarz�d przyj�ł sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przest�pczo�ci oraz Ochrony Bezpiecze�stwa Obywateli i Porz�dku Publicznego i 

skierował je na sesj� Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

3. Zarz�d podj�ł decyzj� o rozpocz�ciu procedury dotycz�cej post�powania 

konkursowego w celu wyboru kandydata na stanowisko wicedyrektora ds. lecznictwa 

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i wytypował do prac w komisji 

konkursowej jako przedstawicieli organu zało�ycielskiego : p. Józefa �ywin� – 

Wicestarost� oraz Andrzeja Kani� – Członka Zarz�du, radnego Stanisława 

Małeckiego, radnego Andrzeja Korbic�, Bo�en� Capek – dyrektor ZOZ Rydułtowy. 

 

 

III. Posiedzenie Zarz�du z dnia 11 maja br. – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwały w sprawie: 
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a)  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia post�powania konkursowego na 

stanowisko zast�pcy dyrektora do spraw lecznictwa samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach; 

b) zmian w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego oraz zmiany układu wykonawczego bud�etu 

Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

c) zmiany układu wykonawczego bud�etu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. 

2. Zarz�d rozpatrzył pro�b� Dyrektora Zespołu Szkół im 14 Pułku Powsta�ców �l�skich 

w Wodzisławiu �l. p. Marana Drosio i wyraził zgod� na rozwi�zanie z nim stosunku 

pracy z dniem 31 sierpnia 2006 r. . Jednocze�nie Zarz�d podj�ł decyzj� o rozpocz�ciu 

procedury zwi�zanej z ogłoszeniem konkursu celem wyłonienia kandydata na 

stanowisko Dyrektora w w/w Zespole Szkół. 

3. Zarz�d wytypował jako przedstawicieli organu prowadz�cego szkoł� do prac w 

komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Szkół im. 14 Pułku Powsta�ców �l�skich w Wodzisławiu �l.  p. Józefa �ywin� – 

Wicestarost�, p. Gra�yn� Durczok – Członka Zarz�du, oraz p. Andrzeja Kani� – 

Członka Zarz�du. 

4. Zarz�d rozpatrzył pismo Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu �l. w sprawie   

przyznania dotacji w wysoko�ci 385.000 zł. na wykonanie przedsi�wzi�� 

przeciwpo�arowych i postanowił udzieli� odpowiedzi odmownej, zaznaczaj�c jednak, 

�e w przyszło�ci nie wyklucza przyznania dotacji w wysoko�ci odpowiadaj�cej 

mo�liwo�ci� finansowym Powiatu. 

5. Zarz�d rozpatrzył wniosek Wydziału Zdrowia i wyraził zgod� na wyasygnowanie z 

rezerwy bud�etowej ogólnej kwoty 10.000 zł. z przeznaczeniem na organizacj� 

otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarz�dowych na wykonanie zada� 

publicznych powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia.  

6. Zarz�d zatwierdził plan imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w ramach 

VII Powiatowych Dni Sportu w dniach 26.05 – 08.06.2006 r. oraz wyraził zgod� na 

wydatkowanie kwoty 9.600 zł. na poszczególne imprezy wchodz�ce w ich skład.  

7. Zarz�d zapoznał si� ze Sprawozdaniem z przebiegu Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Agencji Aktywnej Granicy Spółki z o.o w likwidacji w Wodzisławiu �l. 

z dnia 28 kwietnia 2006 r.. 

8. Zarz�d zapoznał si� z pismem Wójt Gminy Gorzyce w sprawie propozycji organizacji 

do�ynek powiatowych 2006 r. Gminie Gorzyce.  
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IV. Posiedzenie z dnia 18 maja br. – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwały w sprawie: 

a) powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego na „Usług� w zakresie wyceny nieruchomo�ci gruntowej poło�onej w 

Gaszowicach w formie operatu szacunkowego”; 

b) odst�pienia od zabezpieczenia dotacji ze �rodków Powiatowego Funduszu Ochrony 

�rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006, na zadanie pod nazw�: „Termomodernizacja 

budynku Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu �l.”, realizowane przez Komend� 

Wojewódzk� Policji w Katowicach; 

c) odwołania p. Mariana Drosio ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. 14 Pułku 

Powsta�ców �l�skich w Wodzisławiu �l. 

d) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powsta�ców 

�l�skich w Wodzisławiu �l. 

2. Zarz�d wyraził zgod� na zawarcie porozumienia z Województwem �l�skim w sprawie 

współfinansowania utrzymania ci�gu drogowego stanowi�cego tras� objazdu 

wynikłego z ogranicze� ruchu na drodze wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu �l. 

spowodowanych remontem wiaduktu nad torami. 

3. Zarz�d zapoznał si� z informacja Powiatowego Zarz�du Dróg w sprawie kontynuacji 

porozumienia z Województwem �l�skim dotycz�cego realizacji zadania: „Zimowego i 

letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wodzisławskiego.”  

4. Zarz�d wyraził zgod� na współorganizacj� z Urz�dem Miasta Radlin XI 

Mi�dzynarodowego Konkursu Plastycznego „Dom” oraz wydatkowanie kwoty do 600 

zł celem sfinansowania zakupu nagród ksi��kowych. 

5. Zarz�d omówił dokumenty pt: Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego oraz 

Program Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla powiatu wodzisławskiego na lata 2006 – 

2013 i skierował je do Przewodnicz�cego Rady Powiatu celem przekazania do prac w 

Komisjach Rady Powiatu. 

6. Zarz�d powołał w składzie: P. Andrzej Kania – Przewodnicz�cy, Antoni Tomanek, 

Gra�yna Durczok, Barbara Jasi�ska – Musik oraz Agnieszka Górska, Komisj� ds. 

Opiniowania Nagrody Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury, 

przyznawanej  animatorom kultury za osi�gni�cia w dziedzinie twórczo�ci 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury powiatu wodzisławskiego.   
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7. Zarz�d zapoznał si� z informacj� i zatwierdził wyniki przetargów na realizacj� 

zadania: 

a) usług� opracowania wytworzenia i dostawy artykułów promocyjnych na potrzeby 

realizowanego projektu „Pomysł na sukces” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL; 

b) „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSE przy ul. Wyszy�skiego 41 w Wodzisławiu 

�l.”; 

c) Termomodernizacja obiektów ZSE i Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powsta�ców �l. w 

Wodzisławiu �l.”. 

 

 

Ponadto Zarz�d rozpatrzył i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego b�d�ce przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


