
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

I. Posiedzenie z dnia 23 lutego br. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) ustanowienia służebności  gruntowej  na nieruchomości  stanowiącej  własność Powiatu

Wodzisławskiego, położonej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22, dla każdoczesnego

właściciela nieruchomości sąsiedniej opisanej w księdze wieczystej KW Nr: 9518-W;

b)  wyrażenia  woli  przejęcia  od  Skarbu  Państwa,  w  drodze  przekazania  mienia,

nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, położonej w Wodzisławiu Śl. Wilchwach

na Oś 1 Maja 16A, służącej do wykonania zadań powiatu;

c) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

d) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

e) przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej.

2. Zarząd  przyjął sprawozdania z wykonania planów rzeczowo – finansowych za rok 2005

SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. i SP ZOZ w Rydułtowach.

3. Zarząd pozytywnie zaopiniował  wniosek Burmistrza Miasta Pszowa dotyczący nadania

medalu „Zasłużony dla Powiatu Wodzisławskiego” dla OSP w Pszowie. 

II. Posiedzenie z dnia 2 marca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

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

wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego;

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

wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego.

c)  wydania  opinii  dotyczącej  zaliczenia  dróg do kategorii  dróg powiatowych na  terenie

miasta na prawach powiatu Jastrzębia Zdroju.

2. Zarząd  wyraził  zgodę  na  przystąpienie  do  elektronicznego  naboru  do  szkół

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Wodzisławski  oraz

wyraził zgodę na wydanie Informatora Naborowego na rok szkolny 2006/2007.

3. Zarząd wyraził zgodę na  realizację od 6 marca 2006 r. do 10 czerwca 2006 r. w Zespole

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. dodatkowo 7 godzin zajęć pozalekcyjnych.
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4. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności w 2005 roku Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Wodzisławiu Śl. oraz  Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

5. Zarząd przyjął  Sprawozdanie z  realizacji  uchwał  Rady Powiatu Wodzisławskiego za  II

półrocze 2005 roku.

6. Zarząd  rozpatrzył  wnioski  dotyczące  potrzeb  finansowych  poszczególnych  wydziałów

Starostwa i jednostek powiatowych.

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

pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.151.191 zł.

III. Posiedzenie z dnia 9 marca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) odpowiedniego zastosowania wskazanych uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

dotyczących  zakładu  budżetowego  p.n.  Powiatowy  Zakład  Zarządzania

Nieruchomościami  do  jednostki  budżetowej  p.n.  Powiatowy  Zakład  Zarządzania

Nieruchomościami;

b)  udzielenia  upoważnienia  dyrektorowi  jednostki  budżetowej  PZZN  do  prowadzenia

wszelkich spraw związanych z realizacją zadań statutowych jednostki i innych zleconych

dodatkowo przez Zarząd Powiatu;

c) wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego dla jednostki budżetowej p.n. Powiatowy

Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl.;

d) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 30/2006 w sprawie przeniesienia wydatków z

rezerwy ogólnej;

e)  zmiany  uchwały  Zarządu  Powiatu  Nr  31/2006  w  sprawie  przeniesienia  między

rozdziałami w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

f)  harmonogramu realizacji  dochodów i  wydatków Powiatu Wodzisławskiego na 2006

rok;

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

wykonawczego budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok;

h) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 36/2006 w sprawie zmian w planie dochodów i

wydatków budżetu Powiatu wodzisławskiego na 2006 rok;

i)  zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 37/2006 w sprawie przeniesienia  wydatków z

rezerwy ogólnej.
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2. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 30 czerwca 2006 r. z

Województwem Śląskim  w sprawie  przekazania  letniego  i  zimowego  utrzymania  dróg

wojewódzkich.

3. Zarząd wyraził zgodę na   podpisanie aneksu do porozumienia zawartego w dniu 3 marca

2005  r.  z  Miastem  Rybnik  w  sprawie  kształcenia  w  Rybnickim  Centrum  Edukacji

Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem

prowadzącym  jest  Miasta  Rybnik,  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół

Ponadgimnazjalnych  w  Pszowie,  dla  którego  organem  prowadzącym  jest  Powiat

Wodzisławski.

4. Zarząd podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego i samorządów miast

i gmin Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektów uchwał Rady

Powiatu Wodzisławskiego w sprawie:

a) przekształcenia sp zoz p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego

na  likwidacji  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lyskach  oraz  zaprzestaniu  udzielania

świadczeń  zdrowotnych  przez  wchodzącą  w  skład  tego  ośrodka  Poradnię  Lekarza

Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

b) przekształcenia sp zoz p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego

na  likwidacji  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  nr  3  w  Radlinie  przy  ulicy

Reymonta  9  oraz  zaprzestaniu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych przez  wchodząca  w

skład tej przychodni Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

5. Zarząd  negatywnie rozpatrzył  wniosek Komisji  Zdrowia  (…) Rady Powiatu  w sprawie

wyasygnowania środków z nadwyżki budżetowej na zakup ambulansu do poboru krwi w

terenie.

6. Zarząd,  po zapoznaniu się z  wynikami postępowania rekrutacyjnego w celu wyłonienia

kandydata  na  stanowisko  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Gorzycach,  podjął

decyzję o ogłoszeniu nowego konkursu w celu wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora

DPS-u w Gorzycach

IV. Posiedzenie z dnia 13 marca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd  omówił  pisma  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Radlinie  w  sprawie

niedostatecznego dostępu pacjentów do świadczeń lekarzy specjalistów w Radlinie oraz

pismo lekarzy ZOZ Rydułtowy w sprawie wydzierżawienia obiektów ZOZ Rydułtowy na

potrzeby niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zapoznał się ze stanowiskiem

Dyrektor  SP  ZOZ w  Rydułtowach  w  w/w  sprawie.  Zarząd  podziela  stanowisko  Pani
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Dyrektor,  o  braku zasadności  poszerzania  zakresu działań poradni  specjalistycznych w

Radlinie, a także przychyla się do propozycji przekształceń SP ZOZ-u. Zarząd upoważnił

Dyrektor do przedstawienia w/w stanowiska na sesji Rady Powiatu. 

2. Zarząd  przyjął  sprawozdania  z  realizacji  uchwał  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w

sprawie:

a) zasad przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez sp zoz-y ZOZ w

Rydułtowach i ZOZ w Wodzisławiu Śl;

b) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości powiatu oraz ich wydzierżawiania

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

V. Posiedzenie z dnia 17 marca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) powierzenia realizacji umowy z dnia 27 grudnia 2005 r. nr EDP/000010/14/D, zawartej

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem

Wodzisławskim,  Specjalnemu  Ośrodkowi  Szkolno  –  Wychowawczemu  im.  dr.  med.

Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl;

b)  powołania  Komisji  Przetargowej  w celu  przygotowania  i  przeprowadzenia przetargu

nieograniczonego  na  „Adaptację  pomieszczeń  przedszkola  wraz  z  budową  łącznika  w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1”;

c)  przedstawienia  Radzie  Powiatu  Wodzisławskiego  oraz  Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego za  2005

rok;

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

wykonawczego budżetu Powiatu wodzisławskiego na 2006 rok;

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

wykonawczego budżetu Powiatu wodzisławskiego na 2006 rok.

2. Zarząd wyraził zgodę na organizację imprez:

a)  VII  Turnieju  Samorządowców  w  Piłce  Siatkowej  o  Puchar  Starosty  Powiatu

Wodzisławskiego i wydatkowanie na ten cel kwoty do 1.300 zł brutto;

b) III Regionalnego Mityngu Pływackiego i wydatkowanie na ten cel kwoty do 1.500 zł.

brutto.
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VI. Posiedzenie z dnia 23 marca 2006 r. – najważniejsze tematy:

1. Zarząd  rozpatrzył  pismo  Burmistrza  Miasta  Radlin  w  sprawie  zwiększenia  dotacji  na

utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radlin i postanowił udzielić odpowiedzi,

w  której  stwierdza,  że  zwiększenie  dotacji  będzie  można  rozważyć  po  zakończeniu  i

zbilansowaniu  kosztów  zimowego  utrzymania  dróg  w  sezonie  2005/2006  oraz  po

dokonaniu podziału nadwyżki budżetowej.

2. Zarząd rozpatrzył protest Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzacji  ze  Szczecina  na  czynności  Zamawiającego  podjęte  w  przetargu

nieograniczonym  na  „Termomodernizację  obiektów  Zespołu  Szkół  im.  14  Pułku

Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oscara Langego – kotłownia z

kotłami  węglowymi  i  pompami  ciepła  oraz  przebudowa  wewnętrznych  instalacji

centralnego ogrzewania i sieci cieplnej”, w związku z tym termin otwarcia ofert przełożono

z dnia 28 marca 2006 na dzień 31 marca 2006 r. 

3. Zarząd zapoznał się z protokołem Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej ds. kontroli

wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2005 rok.

4. Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Wodzisławia śl. w sprawie:

a) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław

Śl. obręb Kokoszyce – Olszyny ograniczony ulicą Młodzieżową od północy oraz granicą

miasta od południa;

b) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław

Śl. dla obszaru oznaczonego symbolem OK6 przy ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śl,

graniczący z gminą Lubomia i postanowił nie składać wniosków do zmian w/w planów. 

5. Zarząd przychylił się do propozycji Wojewody Śląskiego dotyczącej przejęcia jako zadania

powiatu prowadzenie Biura Paszportów w Wodzisławiu Śl. 

Ponadto Zarząd rozpatrzył i  zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego,

będące przedmiotem obrad  dzisiejszej sesji Rady Powiatu. 
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