Wodzisław Śl., 23.09.2010 r.
BRZ.0049- 10/10

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
- GŁÓWNE ZAGADNIENIA

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 września 2010 r.:

1. Wyraził zgodę na podwyŜszenie czynszu najmu w Zespole Poradni Specjalistycznych przy
ul. 26 Marca 154 w Wodzisławiu Śl., dając tym samym dyrekcji ZOZ-u w Wodzisławiu Śl.
podstawę do renegocjacji umów z najemcami w zakresie wysokości czynszu, w celu
uzyskania środków pienięŜnych pozwalających poprawić stan techniczny budynku.
2. Wyraził zgodę na dokonanie na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka
w

Gorzyczkach

wycinki

2

drzew

zlokalizowanych

na

nieruchomości

połoŜonej

w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej 8.
3. Wyraził zgodę na dokonanie na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl. wycinki drzewa zlokalizowanego na nieruchomości połoŜonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30.
4. Zaakceptował projekt ogłoszenia w sprawie składania pisemnych ofert na przeprowadzenie
badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2010 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.
5. Podjął uchwały w następujących sprawach:
a) nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim,
b) udzielenia upowaŜnienia dla pracownika Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Pana
Macieja Poręby,
c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.
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II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 września 2010 r.:

1. Postanowił zwolnić p. Henryka Wojtaszka z dniem 8 września 2010r. do dnia rozwiązania
stosunku pracy, tj. dnia 15 września 2010r. z obowiązku świadczenia pracy na stanowisku
dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, aby uniemoŜliwić w ten sposób p. Henrykowi
Wojtaszkowi podejmowanie kolejnych decyzji finansowych i kadrowych przynoszących
negatywne następstwa dla Zakładu.
2. Postanowił

wystąpić

do

samorządu

aptekarskiego

oraz

gmin

z

terenu

Powiatu

Wodzisławskiego z prośbą o wyraŜenie opinii w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz
planu dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
3. Zapoznał się z odpowiedzą Starosty Wodzisławskiego na pismo Stowarzyszenia MOJE
MIASTO z dn. 20.08.2010 r. dotyczące działalności firmy „Zielony Śląsk” na terenie miasta
Rydułtowy.
4. Podjął uchwały w następujących sprawach:
a) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Miasto Rydułtowy, z przeznaczeniem na realizację zadania
o nazwie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Piecowskiej
w Rydułtowach”,
b) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy
finansowej przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze
powiatowej o nazwie: "Remont chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi",
c) zmiany załącznika do Uchwały Nr 129/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia
7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski,
d) podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przeprowadzenia w dniu
31 sierpnia 2010 r. drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie
w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. 26 Marca,
e) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy, przedłoŜonego przez
Burmistrza Miasta Rydułtowy pismem z dnia 20.08.2010 r.
f) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.
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III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 września 2010 r.:

1. Wyraził zgodę na przekazanie projektu „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na 2011 rok” do konsultacji społecznych.
2. Zaakceptował sprawozdanie Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. z wykonania zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego
w dziedzinie kultury fizycznej pn. „I Powiatowy Turniej Piłki Halowej >>GIMHAL 2010<<
dla Szkół Gimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”.
3. Przyjął opracowanie pn. „Problematyka ochrony środowiska i przyrody w Powiecie
Wodzisławskim”.
4. Postanowił wyrazić zgodę na dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł. zadania Gminy
Gorzyce pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kolejowej w miejscowości Gorzyce (sołectwo
Osiny)”.
5. Przyjął sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze
2010 roku.
6. Podjął uchwały w następujących sprawach:
a) wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski – Dom Pomocy Społecznej
im. PapieŜa Jana Pawła II w Gorzycach do projektu pt. „Czy mówimy po polsku, czy po
czesku, razem zawsze jest nam miło” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Fundusz
Mikroprojektów,
b) wyraŜenia zgody na obciąŜenie słuŜebnością drogi nieruchomości stanowiącej przedmiot
własności Powiatu Wodzisławskiego, połoŜonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca, na
rzecz kaŜdoczesnego posiadacza nieruchomości stanowiącej działkę numer 2543/145,
c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 września 2010 r.:

1. Przyjął protokoły z kontroli sprawdzających przeprowadzonych w samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim” oraz „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.
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2. Rozpatrzył i zaakceptował wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków budŜetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
3. Podjął uchwałę w sprawie 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.
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