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Wodzisław Śl., 10.11.2010 r.  

BRZ.0049- 12/10                                                         

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 października 2010 r.: 

 

1. Zapoznał się z informacją na temat sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” za III kwartały 2010 r. 

2. Zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem planowanych na 2011 rok dochodów budŜetowych. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) upowaŜnienia Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

do przeprowadzenia kontroli okresowej w samodzielnych publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

b) udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Brachmańskiej-Uherek – Dyrektorowi Zespołu 

Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1 do 

złoŜenia wniosku na realizację projektu pn. „BY DRAMA TOGETHER” w ramach 

programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „MłodzieŜ w Działaniu 1”, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2010 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na złoŜenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wspólnie            

z Fundacją na dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia z Wodzisławia Śl. wniosku               

o dofinansowanie projektu „Powiatowy Inkubator Ekonomii Społecznej” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 

7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.  
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2. Zaakceptował umowę w sprawie udzielenia przez Miasto Radlin pomocy finansowej                     

w formie dotacji celowej Powiatowi Wodzisławskiemu na przeprowadzenie remontu w części 

szpitalnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach oraz umowę w sprawie 

przekazania tej dotacji Zakładowi.  

3. Wyraził zgodę na wystąpienie do Wojewody Śląskiego o przekazanie Powiatowi 

Wodzisławskiemu udziału 562/1000 części nieruchomości gruntowej zabudowanej, połoŜonej 

w Syryni przy ul. Raciborskiej 3, stanowiącego zasób nieruchomości Skarbu Państwa                

w uŜyczeniu na rzecz Powiatu Wodzisławskiego, a słuŜącego realizacji zadań powiatu                   

w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz pomocy społecznej. 

4. Wyraził zgodę na dokonanie na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. wycinki drzewa zlokalizowanego na nieruchomości 

połoŜonej w Wodzisławiu Śl. na Os. 1 Maja 16A, stanowiącej własność Powiatu 

Wodzisławskiego. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi 

Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

b) zasad oddawania w najem lub dzierŜawę oraz uŜyczenie nieruchomości Powiatu 

Wodzisławskiego, 

c) wyraŜenia pozytywnej opinii o wniosku Wójta Gminy Marklowice w sprawie  wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: „Przebudowa                      

ul. Goplany w Marklowicach”, 

d) powierzenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego            

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Usprawnienie połączenia 

komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1”, 

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013, 

e) zmiany uchwały Nr 203/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 13 października 

2010 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu Powiatowi 

Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na 

realizację zadania przy drodze powiatowej o nazwie: „Budowa chodnika przy                          

ul. Granicznej w Lubomi”, 

f) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani 

Dagmary Porembskiej–Tkocz – nauczyciela kontraktowego języka polskiego 

zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, 
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g) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany 

fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części 

gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków, 

h) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2010 r.: 

 

1. Zaakceptował projekt aneksu dotyczącego zmiany warunków umowy z dnia 5 sierpnia 2010 

roku w sprawie przyznania dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim          

w kwocie 1 000 000 zł na remonty i inwestycje związane z przeniesieniem Oddziału Chorób 

Wewnętrznych II z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu głównego Szpitala przy              

ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim oraz remont dźwigów osobowo-łóŜkowych. 

2. Zaakceptował projektu aneksu Nr 2 do umowy z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie 

przekazania dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach z przeznaczeniem na 

remonty i inwestycje w pawilonie głównym Szpitala. 

3. Negatywnie rozpatrzył wniosek Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim 

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji na dokończenie w 2010 r. 

remontu kościoła pw. Trójcy Świętej w Wodzisławiu Śląskim, ze względów proceduralnych 

oraz braku moŜliwości finansowych Powiatu.  

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o nabycie od Skarbu Państwa na rzecz 

Powiatu Wodzisławskiego, w drodze przekazania mienia, nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej na realizację 

ustawowych zadań powiatu, 

b) wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu pojedynczych działek połoŜonych w róŜnych dzielnicach miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

 

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

 
 
 


