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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO�CI 

 ZARZADU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 

 

I. Posiedzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwały w sprawie: 

a) ustalenia wysoko�ci kwoty bazowej, stanowi�cej podstaw� dla okre�lenia miesi�cznej 

odpłatno�ci za pobyt w Powiatowym O�rodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Wodzisławiu �l. w roku 2006; 

b) powierzenia pełnienia obowi�zków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Gorzycach Pani Marii Janeta; 

c) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dy�urów aptek 

ogólnodost�pnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego od 1 lutego 2006 r. do 31 

grudnia 2006 r.; 

d) powierzenia Zespołowi Szkół Technicznych w Wodzisławiu �l. przygotowania i 

przeprowadzenia post�powa� o udzielenie zamówie� publicznych na usługi, dostawy i 

roboty budowlane zwi�zane z prowadzeniem inwestycji pod nazw� „Rozbudowa i 

modernizacja kompleksu sportowego w Wodzisławiu �l. przy ul. Pszowskiej”; 

e) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Pszowie, Pani Gra�ynie Szweda, do zło�enia wniosku oraz do podpisania umowy o 

fundusze na sfinansowanie projektu „Przez sztuk� do porozumienia” w ramach Akcji 

1 Programu Młodzie�; 

f) powołania komisji egzaminacyjnej na stopie� nauczyciela mianowanego; 

g) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 

na „Termomodernizacj� obiektów Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powsta�ców �l�skich i 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego przy ulicy Szkolnej 1 w 

Wodzisławiu �ł.: Kotłownia z kotłami w�glowymi i pompami ciepła oraz przebudowa 

wewn�trznej instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej”; 

h) zmian w planie dochodów i wydatków bud�etu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 

rok; 

i) przeniesienia mi�dzy paragrafami w planie wydatków bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 rok; 
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j) zmiany Uchwały Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego Nr 6/2006 z dnia 11 stycznia 

2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego oraz planu finansowego zada� z zakresu administracji rz�dowej 

oraz innych zada� zleconych Powiatowi Wodzisławskiemu ustawami na 2006 rok.  

2. Zarz�d rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ Wodzisław �l. w sprawie przyznania 

dotacji na zakup urz�dze� medycznych dla potrzeb oddziału rehabilitacyjnego Szpitala 

w Wodzisławiu �l. Zarz�d przychylił si� do wniosku i podj�ł decyzj� o uruchomieniu 

procedury uchwałodawczej w sprawie przyznania SP ZOZ Wodzisław �l�ski dotacji 

w wysoko�ci 28.000 zł. na zakup urz�dze� medycznych dla potrzeb Oddziału 

Rehabilitacyjnego. 

3. Zarz�d rozpatrzył pismo Dyrektora SP ZOZ Wodzisław �l. w sprawie sfinansowania 

zało�enia instalacji gazowej w karetce pogotowia ratunkowego marki mercedes i 

podj�ł decyzj� o przyznaniu z rezerwy bud�etowej dotacji w wysoko�ci do 4.000 zł na 

w/w cel. 

4. Zarz�d wyraził zgod� na podpisanie aneksów do porozumie�: 

a) z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu 

Rydułtowy prowadzenia Pa�stwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach 

przy ul. Mickiewicza 21, a tak�e Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach przy ul. 

Mickiewicza 15.; 

b) z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu 

Wodzisław �l�ski prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu �l�skim 

na Osiedlu XXX – lecia 30d; 

c) z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu 

Radlin prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie przy ul. Rogozina 52. 

 

 

II. Posiedzenie z dnia 2 lutego 2006 r. – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwały w sprawie: 

a) przyznania za miesi�c stycze� 2006 r. premii Dyrektorowi Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

�l” w wysoko�ci 40% wynagrodzenia zasadniczego; 
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b) przyznania za miesi�c stycze� 2006 r. premii p.o. Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach” w wysoko�ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego; 

c) ustalenia wysoko�ci dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla 

których organem prowadz�cym jest Powiat Wodzisławski; 

d) ustalenia wysoko�ci dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla 

których organem prowadz�cym jest Powiat Wodzisławski; 

e) uzgodnienia wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Wodzisławiu �l. o powołanie Pa�stwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Powiatowym 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu �l.; 

f) zmian w planie dochodów i wydatków bud�etu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 

rok; 

g) przeniesienia mi�dzy paragrafami w planie wydatków bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 rok. 

2. Zarz�d zapoznał si� ze sprawozdaniami z działalno�ci za 2005 rok Powiatowego 

Zarz�du Dróg w Wodzisławiu �l. Powiatowego Urz�du Pracy w Wodzisławiu �l., 

Powiatowego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 

Powiatowego Zakładu Zarz�dzania Nieruchomo�ciami i skierował je pod obrady Rady 

na najbli�sz� sesj� Rady Powiatu. 

3. Zarz�d zapoznał si� z informacj� na temat planów naborowych na rok szkolny 

2006/2007 do szkół i placówek o�wiatowych, dla których organem prowadz�cym jest 

Powiat Wodzisławski. 

4.  Zarz�d wyraził zgod� na zakup oprogramowania firmy VULCAN ł�cznie ze 

szkoleniami i usługami wdro�eniowymi dla 13 podległych szkół i placówek 

o�wiatowych. 

5. Zarz�d podj�ł decyzj� o przedłu�eniu powierzenia stanowiska dyrektora, w zwi�zku z 

ko�cz�c� si� kadencj� dyrektorów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu �l. 

6. Zarz�d zapoznał si� z protokołami Komisji Konkursowej, która rozpatrzyła 

pozytywnie zło�one przez podmioty korekty kosztorysów i podtrzymał swoj� decyzj� 

w sprawie przyznania dotacji dla: 

a) Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej – zadanie „Powiatowy 

Turniej Piłki Halowej Hal CUP 2006 dla młodzie�y powiatu wodzisławskiego”; 



 4 

b) Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Pszowie zadanie p.n. 

„Organizacja cyklu zawodów sportowych z zakresu tenisa stołowego dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych powiatu”; 

c) MKS „Odra” Wodzisław �l. zadanie p.n. „Turniej piłkarski szkół podstawowych 

powiatu wodzisławskiego”; 

d) Miejskiego O�rodka Kultury w Radlinie zadanie p.n. „Mała Poleczka – Poleczka 

w�druje po Polsce” (…) 

7. Zarz�d negatywnie rozpatrzył ofert� zło�on� przez Koło Polskiego Zwi�zku 

W�dkarskiego nr 126 Odra Okr�gu Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Katowicach 

na zadanie publiczne p.n. „Organizacja Mi�dzynarodowych Zawodów W�dkarskich 

„Liga �l�ska 2006”. 

8. Zarz�d bez uwag rozpatrzył projekt zmian do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Radlin obejmuj�cego obszar ograniczony od strony północnej 

ul. Korfantego, od strony południowej i wschodniej terenem przemysłowym P, od 

zachodu terenem E1.  

 

III. Posiedzenie z dnia 9 lutego 2006 r. – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwały w sprawie: 

a) powołania oraz ustalenia wynagrodzenia miesi�cznego dyrektora samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Rydułtowach”; 

b) wyznaczenia Specjalnego O�rodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu �l. 

do przygotowania i przeprowadzenia post�powania o udzielenie zamówie� 

publicznych na usługi i dostawy zwi�zane z realizacj� projektu p.n. „Pozwól mi 

zrobi� to samodzielnie”, finansowanego przez PFRON w ramach programu 

„Edukacja”; 

c) przeniesienia mi�dzy paragrafami w planie wydatków bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 rok.  

2. Zarz�d rozpatrzył pismo Dyrektor Powiatowego Urz�du Pracy w sprawie zwi�kszenia 

�rodków na wydatki bud�etowe na zakup systemów informacyjnych w wersji 

WINDOWS wchodz�cych w skład zintegrowanego pakietu Ratusz i podj�ł decyzj� o 

przekazaniu z rezerwy bud�etowej kwoty 19.460 zł. na zakup w/w systemów. 
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3. Zarz�d omówił pismo Dyrektora SP ZOZ Wodzisław �l. w sprawie udzielenia ZOZ-

owi po�yczki na spłat� zobowi�za� z tytułu ustawy o negocjacyjnym systemie 

kształtowania przyrostu przeci�tnych wynagrodze� w wysoko�ci 1.870.000 zł. 

4. Zarz�d zapoznał si� z wnioskiem Zarz�du Ochotniczych Stra�y Po�arnych RP Zarz�d 

Powiatowy w Wodzisławiu �l. w sprawie uchwalenia przez Rad� Powiatu 

Wodzisławskiego odznaki „Zasłu�ony dla ochrony p.po�. powiatu wodzisławskiego” . 

Zarz�d pozytywnie zaopiniował inicjatyw� uchwalenia odznaki, jednak�e w celu 

dokładnego rozeznania pod wzgl�dem prawnym procedury w tej sprawie, skierował 

wniosek do rozpatrzenia przez Biuro Prawne. 

 

IV. Posiedzenie z dnia 16 lutego br.  – najwa�niejsze tematy: 

 

1. Zarz�d podj�ł uchwały w sprawie: 

a) przeniesienia wydatków z rezerwy bud�etowej ogólnej; 

b) przeniesienia mi�dzy rozdziałami w planie wydatków bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 r.; 

c) przeniesienia mi�dzy paragrafami w planie wydatków bud�etu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2006 roku; 

d) zmiany Uchwały nr 14/2006 Zarz�du Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 

2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia 

przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacj� obiektów Zespołu Szkół im.14 

Pułku Powsta�ców �l. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego przy  ul. 

Szkolnej 1 w Wodzisławiu �l.: Kotłownia z kotłami w�glowymi i pompami ciepła 

oraz  przebudowa wewn�trznej instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej.” 

2. Zarz�d omówił sposób organizacji zamówienia publicznego w zwi�zku z realizacj� 

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

�l. przy ul. Pszowskiej”. 

3. Zarz�d wyraził zgod� na przyznanie dodatku motywacyjnego w wysoko�ci 270 zł 

brutto dla Dyrektora PCKU w Wodzisławiu �l. Pana Jana Kopczy�skiego  z tytułu 

dodatkowych obowi�zków pełnionych jako Koordynator w projekcie realizowanym w 

ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.  

4. Zarz�d wyraził zgod� na organizacj� „III Mi�dzynarodowych Mistrzostw Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Bowlingu” oraz przeznaczenie kwoty do 1.500,00 zł. na 

wydatki zwi�zane z w/w imprez�. 
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5. Zarz�d rozpatrzył pismo Zast�pcy Prezydenta Miasta Wodzisławia �l. w sprawie 

przyznania Miastu Wodzisław �l. dotacji na kontynuowanie akcji czyszczenia i 

konserwacji zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu �l. Zarz�d 

postanowił udzieli� odpowiedzi w której, proponuje by Miasto zwróciło si� do 

Starostwa z wnioskiem, w którym dokładnie okre�li cel i wysoko�� dotacji.  

6. Zarz�d zapoznał si� z ofert� zło�on� przez Ruchu na Rzecz Praworz�dno�ci i Rozwoju 

Ziemi Wodzisławskiej  na realizacj� zadania publicznego p.n. „Centrum Porad i 

Informacji Obywatelskiej”. Ze wzgl�du na szereg bł�dów formalnych i 

merytorycznych Zarz�d podj�ł decyzj� o nie ogłaszaniu konkursu na w/w zadanie. 

Zarz�d stwierdził, i� proponowane do realizacji zadanie jest realizowane m.in. przez 

działaj�cy przy PCPR w Wodzisławiu �l Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela 

porad psychologicznych oraz prawnym w zakresie prawa rodzinnego i pomocy 

społecznej.   

 

 

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

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

 

 

 


