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Wodzisław Śl., 21.10.2010 r.  

BRZ.0049- 11/10                                                         

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 września 2010 r.: 

 

1. Postanowił wystąpić z wnioskami o przyznanie Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej dla: 

a) mgr Beaty Rączka – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  

w Wodzisławiu Śl.,   

b) mgr GraŜyny Szweda – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

c) mgr Jarosława Rudola – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego  

w Radlinie, 

d) mgr Jana Kopczyńskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego               

w Wodzisławiu Śl. 

2. Zapoznał się z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Katowic                      

z dn. 24.09.2010r. o ustaleniach kontroli przeprowadzonej w sierpniu br. w firmie „Zielony Śląsk” 

z Rydułtów oraz podjętych działaniach pokontrolnych. 

3. Wyraził zgodę na przesunięcie środków z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego przeznaczonych na 

realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadania: 

a) Przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych              

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41 – w wysokości 90 343,00 zł, 

b) Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego                          

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1 – w wysokości 48 655,00 zł. 

4. Postanowił uchylić decyzje Nr SGK.II/SW/7002-04/06 z dn. 30.06.2006r. oraz                                  

Nr WGN.II.NM.7002-1/08 z dn. 06.08.2008r. ustanawiające trwały zarząd na rzecz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wodzisławiu Śl., a takŜe postanowił ustanowić trwały 

zarząd na rzecz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. 
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5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) powołania komisji do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski, 

b) zmiany załącznika do uchwały Nr 211/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia                 

19 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 października 2010 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej dla Pani Anny Białek – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych              

w Wodzisławiu Śl. oraz na odstąpienie od przyznania Nagrody Starosty Panu Janowi 

Kopczyńskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego                        

w Wodzisławiu Śl. z związku z otrzymaną  przez niego Nagrodą Ministra. 

2. Wyraził zgodę na zwiększenie budŜetu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.                

z siedzibą w Syryni o środki które zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa ciągu drogowego 

usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w CzyŜowicach oraz odciąŜającego DW 933”. 

3. Wyraził zgodę na przyznanie kwoty 395 zł ze środków budŜetu Powiatu, których dysponentem 

jest Wydział Ochrony Środowiska, na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Zespołu Szkół 

Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) zmiany uchwały Nr 126/2008 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach, 

b) powierzenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. czynności związanych 

z realizacją zadania: „Przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., ul. Wyszyńskiego 41”, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 października 2010 r.: 

 

1. Zaakceptował opracowanie pt. „Funkcjonowanie szkół i placówek prowadzonych i dotowanych 

przez Powiat Wodzisławski”. 
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2. Zaakceptował wysokości pomocy zdrowotnej zaproponowane przez Komisję do spraw 

rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

3. Zapoznał się z prośbą Wydziału Oświaty o zwiększenie planów finansowych szkół i placówek 

oświatowych na 2010 rok w związku z wykazanym deficytem w zakresie wydatków bieŜących           

i postanowił, iŜ wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu na sfinansowanie tegoŜ deficytu. 

4. Zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem planowanych wydatków budŜetowych na rok 2011 

według wniosków jednostek powiatowych. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) 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”, 

b) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy 

finansowej przez Gminę Miasto Pszów, z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze 

powiatowej o nazwie: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy 

kolidujących słupów sieci elektroenergetycznej nN oraz oświetlenia ul. Traugutta w Pszowie”, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 r.: 

 

1. Zatwierdził plan pracy na 2011 rok Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli                   

w Wodzisławiu Śl. 

2. Wyraził zgodę na dokonanie wycinki drzew oraz krzewów zlokalizowanych na nieruchomości 

połoŜonej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy                              

ul. Wyszyńskiego 41, stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) uchylenia uchwały Nr 194/2005 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia                          

12 października 2005 r. w sprawie odwołania Zespołu ds. opracowania dokumentacji           

i wdroŜenia Systemu Zarządzania Jakością i powołania Zespołu ds. Jakości                           

i Doskonalenia Usług w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl., 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego, 

które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 


