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Wodzisław Śl., 18.08.2010 r.  

BRZ.0049- 08/10                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2010 r.: 

 

1. 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. 

2. Przyjął informację o stanie naborowym do klas I szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2010/2011. 

3. Wyraził zgodę na przeprowadzenie bezkonkursowej procedury wynikającej z art. 14 i 19a 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, a w związku 

z tym na podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia dotyczącego złoŜenia oferty przez 

Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku „SPAW” na realizację zadania 

publicznego "Organizacja XXV Kolarskich Mistrzostw Świata Piekarzy i Cukierników na 

terenie powiatu". 

4. Zdecydował o skierowaniu pisma do Prezydenta Wodzisławia Śl. o rozwaŜenie moŜliwości 

przeprowadzenia przez Powiat podziału geodezyjnego nieruchomości połoŜonej                           

w Wodzisławiu Śl., działka nr 805/190, karta mapy 2, obręb Wodzisław, zapisanej w księdze 

wieczystej KW Nr 6173W, a następnie zbycie przez Miasto Wodzisław Śl. nowopowstałej 

działki za cenę niŜszą niŜ wartość rynkowa. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach Starosty Powiatu Pana Jerzego 

Rosoła oraz Wicestarosty Powiatu Pana Tadeusza Skatuły upowaŜnionych do 

dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu długoterminowej 

poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        

w Katowicach w wysokości 1 486 947,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie planowanego 

deficytu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w związku z realizacją inwestycji: 
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„Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego                    

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1”, 

b) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – 

Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika 71, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

c) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

d) wyraŜenia zgody na przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu             

w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współpracy Powiatowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim oraz Oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Rybniku, 

e) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla: Joanny 

Danszczyk, Piotra Sidor, Bogdana Milion, Jadwigi Bujok, Renaty Szymanek, Kornelii 

Granackiej – Trzaska, Aleksandry Bargiel – Bienias. 

f) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r.: 

 

1. Przyjął sprawozdanie z wykonania zadania pn. „Zakup, szkolenie i utrzymanie podczas 

szkolenia psa przewodnika dla mieszkańca powiatu wodzisławskiego całkowicie 

niewidomego członka Polskiego Związku Niewidomych Pana Andrzeja Kroemera.” 

2. Przyjął wniosek Urzędu Miasta Pszów w sprawie zgłoszenia do „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy ul. 

Traugutta w Pszowie, w związku z deklaracją współfinansowania zadania przez Miasto 

Pszów. 

3. Nie przyjął wniosku Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. w sprawie zgłoszenia do „Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” inwestycji drogowej dotyczącej budowy 

ronda na skrzyŜowaniu ulic: 26 Marca – Radlińska – Matuszczyka w Wodzisławiu Śl. ze 

względu na brak moŜliwości finansowych Powiatu oraz brak udziału Miasta Wodzisławia Śl. 

w kosztach realizacji zadania. 

4. Wyraził zgodę na zwiększenie budŜetu Powiatowego Zarządu Dróg o środki, które będą 

zwrócone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach refundacji kosztów 

poniesionych przez PZD w związku z realizacją zadania „Usprawnienie połączenia 

komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A – 1”.  
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5. Wyraził zgodę na przyznanie dotacji w wysokości 6 000 zł dla Stowarzyszenia Promocji 

Aktywnego Wypoczynku „SPAW” z siedzibą przy ul. Leszka 59 w Wodzisławiu Śląskim na 

realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym – „Organizacja XXV Kolarskich 

Mistrzostw Świata Piekarzy i Cukierników na terenie powiatu wodzisławskiego”.  

6. Negatywnie rozpatrzył prośbę złoŜoną przez Uczniowski Klub Sportowy „Ognisko” 

Rydułtowy z siedzibą przy ul. Mickiewicza 33 w Rydułtowach o współfinansowanie kosztów 

wyjazdu młodzieŜy, trenera i rodziców na Szachowe Mistrzostwa Świata w Grecji, z powodu 

trudnej sytuacji finansowej Powiatu. 

7. Zaakceptował projekt umowy w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 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. 

8. Zaakceptował projekt aneksu do umowy z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie przekazania 

przez Powiat Wodzisławski dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z przeznaczeniem na remonty                    

i inwestycje w pawilonie głównym Szpitala przy ul. Plebiscytowej 47 w Rydułtowach. 

9. Wyraził zgodę na dokonanie na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka                           

w Gorzyczkach wycinki 7 drzew, zlokalizowanych na nieruchomości będącej własnością 

Powiatu Wodzisławskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1999/89 oraz 

działka nr 84 o powierzchni łącznej 5.6650 ha, karta mapy 1, obręb Gorzyczki. 

10. Wyraził zgodę na zmianę decyzji z dn. 2.06.2010 r. Nr SGK.II/W/7002 – 10/06 

ustanawiającej trwały zarząd na rzecz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób                               

z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śl. na nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Powiatu Wodzisławskiego połoŜonej przy ul. Bogumińskiej 15 w Wodzisławiu Śl., 

w związku ze zmianą nazwy tegoŜ Ośrodka.  

11. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach pełnomocnictwa do 

podpisania umowy w sprawie oddania do eksploatacji Gminie Gorzyce oczyszczalni 

ścieków mechaniczno –  biologiczno – chemicznej typu TMB,  

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

finansowej przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań 

przy drogach powiatowych: 

- „Budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Syryni”, 

- „Remont drogi powiatowej ul. KrzyŜowej w Syryni – odcinek na Wielikąt”. 
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c) wyraŜenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg                

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

dotyczących zimowego utrzymania dróg, 

d) podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu pisemnym 

nieograniczonym na oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Wodzisławskiego, połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 

Marca, 

e) powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego 

nieograniczonego na oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, 

połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca, stanowiącej własność Powiatu 

Wodzisławskiego, 

f) wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach Starosty Powiatu Pana Jerzego 

Rosoła oraz Wicestarosty Powiatu Pana Tadeusza Skatuły upowaŜnionych do 

dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu w Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Katowicach ul. PodchorąŜych 1 długoterminowego kredytu                     

w wysokości 3.964.438,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu 

Powiatu Wodzisławskiego powstałego w związku z realizacją inwestycji na drogach 

powiatowych oraz inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1”,  

g) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r.: 

 

1. Przyjął informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

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

i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” za pierwsze półrocze 2010 roku.  

2. Przyjął wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej ze środków budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego na realizację zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

3. Pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków budŜetu 

powiatu na rok 2010, projektu pn.: „Praca w glinie – jako sposób uwraŜliwiania uczniów na 

naturalne zasoby Ziemi i moŜliwości ich wykorzystania w Ŝyciu codziennym i twórczym”, 

organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wodzisławiu Śl.,             

w kwocie 3 100 zł.  
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4. Wyraził zgodę na dokonanie przeniesienia kwoty 11 000 zł niewykorzystanych środków 

budŜetowych przeznaczonych na dotacje na konkursy ofert organizowane przez Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej, na realizację przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu 

projektu pn. „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia 

– Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”. 

5. Zapoznał się z informacją o wykonaniu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za  

II kwartał 2010 roku. 

6. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Henryka Wojtaszka ze stanowiska dyrektora 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” oraz wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy za porozumieniem stron, 

b) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Katowicach informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                      

w Rydułtowach” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” za pierwsze 

półrocze 2010 roku, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

  

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2010 r.: 

 

1. Nie przyjął ponownego wniosku Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie 

zgłoszenia przez Powiat do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-

2011” budowy ronda na skrzyŜowaniu ul. Radlińskiej z ul. 26 Marca i ul. Matuszczyka,                

z uwagi na podjętą w dniu 22.07.2010 r. decyzję dotyczącą zgłoszenia przez Powiat do tego 

Programu inwestycji drogowej w Pszowie.   

2. Poparł inicjatywę Miasta Rydułtowy w sprawie współfinansowania planowanej przebudowy 

skrzyŜowania drogi wojewódzkiej DW 935 w Rydułtowach z drogami powiatowymi - ul. J. 

Bema i ul. Czernicką, jednocześnie zastrzegając, iŜ wartość dofinansowania ze strony 

Powiatu zostanie określona po przedstawieniu kosztorysowej wartości prac wraz z montaŜem 

finansowym, przy czym nie przekroczy kwoty 150 tys. zł. 

3. Zatwierdził wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, na podstawie którego kandydatem 

do objęcia stanowiska została Pani Beata Rączka - obecny Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. 
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4. Zobowiązał Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. 

przekazać Zespołowi Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych                         

w Wodzisławiu Śląskim majątek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                      

w Wodzisławiu Śl., za wyjątkiem nieruchomości, a takŜe naleŜności i zobowiązania 

Ośrodka. 

5. Wyraził zgodę na dokonanie na wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej          

w Wodzisławiu Śl. wycinki drzew, zlokalizowanych na nieruchomości połoŜonej                      

w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51, stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego         

w nieodpłatnym uŜytkowaniu ZOZ-u. 

6. Rozpatrzył pismo Polskich Linii Kolejowych S.A – Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich 

Górach w sprawie likwidacji linii kolejowych proponowanych do wyłączenia, a 

zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego (odcinek nr 176 Syrynia – Olza oraz 

odcinek nr 875 Wodzisław Śl. – KWK 1 Maja) i postanowił udzielić odpowiedzi, iŜ Powiat 

nie ma moŜliwości finansowych, aby zapewnić środki finansowe na odtworzenie 

wskazanych linii kolejowych oraz ich dalsze utrzymanie. 

7. Negatywnie rozpatrzył prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Wodzisławiu Śl. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań bieŜących, ze 

względu na brak podstaw formalno-prawnych do udzielenia tego typu wparcia. 

8. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia pozytywnej opinii o propozycji zaliczenia drogi przebiegającej na obszarze 

Gminy Miasto Rydułtowy – ulicy Strefa Gospodarcza, do kategorii dróg gminnych, 

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

finansowej przez Gminę Godów, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań 

przy drogach powiatowych: 

- „Remont chodnika przy ul. 1 Maja w Godowie”, 

- „Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy 

ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku na odcinku do ul. 1 Maja do ul. Zielonej”, 

c) wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie 

zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S – ul. Traugutta w Pszowie” 

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011”, 

d) powołania Pana Henryka Stawarczyka na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na czas określony tj. od dnia 16.09.2010 r. do dnia 

31.12.2010 r. oraz ustalenia jego wynagrodzenia miesięcznego, 
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e) upowaŜnienia Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz jego zastępcy do 

przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w samodzielnych publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”, 

f) przedłuŜenia powierzenia zadań nauczyciela – doradcy metodycznego języka angielskiego 

Pani mgr Iwonie Grajner, nauczycielowi Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 

g) przedłuŜenia powierzenia zadań nauczyciela – doradcy metodycznego matematyki Pani 

mgr Barbarze Herud, nauczycielowi Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich            

w Wodzisławiu Śląskim, 

h) udzielenia upowaŜnienia dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wodzisławiu Śl. do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem do 

prowadzenia bieŜącej działalności Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., ul. Kopernika 71, 

i) zmiany uchwały Nr 147/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 lipca 2010 

roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu 

pisemnego nieograniczonego na oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 

gruntowej, połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca, stanowiącej własność 

Powiatu Wodzisławskiego, 

j) wyraŜenia zgody na podział geodezyjny nieruchomości połoŜonej w Radlinie przy             

ul. Orkana, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2091/310 o pow. 0.6400 ha, 

stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, 

k) 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. 

 
 


