
SPARWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI

ZARZADU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

I. Posiedzenie z dnia 30 marca 2006 r. - najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 127/2001 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.11.2001 r. w

sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Ośrodkowi  Wsparcia dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi;

b) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

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

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

2. Zarząd  wyraził  zgodę  na  podwyższenie  wynagrodzenia  zasadniczego pracownikom

administracji  i  obsługi  przez  dyrektorów  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.

3. Zarząd  wyraził  zgodę  na  przystąpienie  Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim do przetargu nieograniczonego na przygotowanie

i  realizację  szkoleń  dla  nauczycieli  w  ramach  zadań  edukacyjnych „Doskonalenie

nauczycieli w województwie” w 2006 r. organizowanym przez Kuratorium Oświaty w

Katowicach.

4. Zarząd  wyraził  zgodę  na  uruchomienie  przez  Powiatowe  Centrum  Kształcenia

Ustawicznego  w  Wodzisławiu  Śl.  procedury  przetargowej  na  przygotowanie

pomieszczeń i infrastruktury technicznej do funkcjonowania Laboratorium Robotów

Mobilnych celem realizacji umowy zawartej 14 grudnia 2005 r. pomiędzy GZE SA a

Powiatem Wodzisławskim.

II. Posiedzenie z dnia  6.04.2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) udzielenia pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl”;
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b) udzielenia pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą

„Zespól Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”;

c) przyznania premii Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

p.n.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Wodzisławiu  Śl”  w  wysokości  35%  wynagrodzenia

zasadniczego;

d)  przyznania  premii  p.o.  dyrektorowi  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  p.n.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  w  wysokości  35%

wynagrodzenia zasadniczego;

e)  powołania  Komisji  Przetargowej  w  celu  przygotowania  i  przeprowadzenia  przetargu

nieograniczonego na „Usługę opracowania, wytworzenia i dostawy artykułów promocyjnych

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

Wspólnotowej Equal;

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

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

2. Zarząd  zapoznał  się  i  przyjął  sporządzony przez  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu

Dróg wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2006r.

3.  Zarząd rozpatrzył wnioski w sprawie finansowania z PFOŚiGW zadań na 2006 r. i

skierował je do Komisji Infrastruktury (…) w celu zaopiniowania i zaakceptowania

propozycji wysokości dofinansowania.

4. Zarząd rozpatrzył pismo  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział

w Rybniku z ofertą zakupy cyfrowej mapy poglądowej geologiczno – gospodarczej dla

rejonu ROP i wyraził zgodę na wydatkowanie kwoty 950 zł. na jej kupno.

5. Zarząd wyraził zgodę na współorganizację przez Starostwo wraz z Urzędem Miasta

Rydułtowy „XIV Memoriału im. Józefa Margicioka i Leopolda Hałaczka w biegach

ulicznych” i wydatkowanie na ten cel kwoty do 800 zł. brutto.

6. Zarząd  zapoznał  się  z  projektami  zmian  fragmentów  planu  zagospodarowania

przestrzennego Miasta Radlin obejmującego teren przy ulicy Korfantego oraz teren

przy ulicy Hallera i podjął decyzję o uzgodnieniu w/w projektów bez uwag.

7. Zarząd zapoznał  się  z  uchwałą Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Katowicach w

sprawie  pozytywnego  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2005 rok.
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III. Posiedzenie z dnia 13.04.2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a)  finansowania  w  wysokości  900  zł.  ze  środków  PFOŚiGW  ogólnoszkolnej   imprezy

ekologicznej  z  okazji  Dnia  Ziemi  organizowanej  przez  Zespół  Szkół  im.  14  Pułku

Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.;

b) finansowania w wysokości 500 zł.  ze środków PFOŚiGW VIII konkursu ekologicznego

dla  szkół  ponadgimnazjalnych  organizowanego  przez  Zespół  Szkół  zawodowych  w

Wodzisławiu Śl.;

c) finansowania w wysokości 5.000 zł. ze środków PFOŚiGW zadania p.n. „Galgenberg –

nasze dziedzictwo kultury, historii i przyrody” realizowane przez SOSW w Wodzisławiu Śl.

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

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

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

2. Zarząd   wyraził  zgodę  na  podpisanie  aneksu  Nr  2  i  Nr  3  do  umowy zawartej  z

Zakładem  Drogowym EVEREST   s.c.  z  Jastrzębia  Zdroju  w  sprawie  wykonania

zadania o nazwie „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie

Powiatu Wodzisławskiego – 2005/2006”;

3. Zarząd   wyraził  zgodę  na  podpisanie  aneksu  Nr  2  i  Nr  3  do  umowy zawartej  z

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych – Arkadiusz Kuhn z Krzyżanowic w sprawie

realizacji zadania „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie

Powiatu Wodzisławskiego 200/2006”.

4. Zarząd  wyraził  zgodę  na  współorganizację  z  Miastem  Pszów  Festiwalu  Pieśni

Maryjnej „Magnifika 2006” i wydatkowanie na ten cel kwoty do 400 zł. brutto.

5. Zarząd podjął decyzję w sprawie wykluczenia sześciu wykonawców z postępowania

przetargowego  na   wykonanie  robót  budowlanych  na  termomodernizację  Zespołu

Szkół  im.  14  Pułku  Powstańców  Śląskich  i  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  w

Wodzisławiu Śl. 

6. Zarząd zatwierdził bez uwag projekt zmian planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Pszów – Pszowskie Doły.
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IV. Posiedzenie z dnia 20 kwietnia 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a)  powołania  Komisji  Przetargowej  w  celu  przygotowania  i  przeprowadzenia  przetargu

nieograniczonego  na:  „Wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  w  Zespole  Szkół

Ponadgimnazjalnych przy ul. Wyszyńskiego 41 w Wodzisławiu Śl.”;

b) zmiany Uchwały nr  14/2006  Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z  dnia 25 stycznia 2006

roku  w  sprawie  powołania  Komisji  Przetargowej  w  celu  przeprowadzenia  przetargu

nieograniczonego na: „Termomodernizację obiektów Zespołu Szkół im.14 Pułku Powstańców

Śl. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu

Śl.:  Kotłownia  z  kotłami  węglowymi  i  pompami  ciepła  oraz   przebudowa  wewnętrznej

instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej” i Uchwały nr 29/2006  Zarządu Powiatu

Wodzisławskiego   z  dnia  16 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr  14/2006

Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego  z   dnia  25  stycznia  2006  roku  w  sprawie  powołania

Komisji  Przetargowej  w  celu  przeprowadzenia  przetargu  nieograniczonego  na:

„Termomodernizację obiektów Zespołu Szkół im.14 Pułku Powstańców Śl. i Zespołu Szkół

Ekonomicznych  im. Oskara Langego przy ul. Szkolnej 1  w Wodzisławiu Śl.: Kotłownia z

kotłami węglowymi i pompami ciepła oraz  przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego

ogrzewania i sieci cieplnej.” 

2. Zarząd bez uwag zaopiniował projekt zmian planu zagospodarowania przestrzennego

„Pszów – Krzyżkowice”, 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.  

3. Zarząd podjął decyzję i wyraził zgodę na sprzedaż firmie P.P.U.H. „STANREM” Sp z

o.o., nieruchomości Agencji Aktywnej Granicy Sp z o.o.  położonej w Wodzisławiu

Śl. – Wilchwach za cenę co najmniej  20.000 zł. netto. 

4. Zarząd  wytypował  jako  swego  przedstawiciela  pana  Andrzeja  Kanię  do  prac  w

komisjach konkursowych ds.  przyznania nagród w dziedzinie  Kultury oraz Kultury

Fizycznej i Turystyki. 

Ponadto  Zarząd  rozpatrzył  i  zaopiniował  wszystkie  projekty  uchwał  Rady  Powiatu

Wodzisławskiego będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu. 

Nu
mer


