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Wodzisław Śl., 24.06.2010 r.  

BRZ.0049- 07/10                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010 r.: 

 

1. Wydał decyzję w sprawie oddania Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób                           

z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śl. w trwały zarząd na czas nieoznaczony 

nieruchomość gruntową wraz ze zlokalizowanymi na niej budynkami, stanowiącą własność 

Powiatu Wodzisławskiego, połoŜoną w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 15. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) podania do publicznej wiadomości informacji o nierozstrzygnięciu przetargu 

nieograniczonego na oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej 

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

z przeznaczeniem na usługi medyczne, z uwagi na brak złoŜonych ofert,   

b) określenia zadań dysponenta środków budŜetowych, komórek organizacyjnych starostwa            

i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przygotowania projektu budŜetu powiatu, 

projektu planu finansowego i planu finansowego starostwa oraz w zakresie ustalenia trybu 

i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budŜetu powiatu                

w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska, administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

c) sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2010 r.: 

 

1. Zapoznał się i przyjął informację na temat sytuacji finansowej samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na dzień 30.04.2010 r. 
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2. Zaakceptował opracowanie pod nazwą „Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego” i postanowił skierować je pod obrady Rady Powiatu. 

3. Negatywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                        

w Wodzisławiu Śl. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację robót remontowych 

nowych pomieszczeń dla Nadzoru Budowlanego w budynku byłej StraŜy PoŜarnej na terenie 

KWK „MARCEL – RUCH 1 MAJA”, ze względu na brak wolnych środków w budŜecie 

Powiatu moŜliwych do wykorzystania na inne zadania niŜ juŜ zaplanowane. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) umorzenia naleŜności pienięŜnych Powiatu Wodzisławskiego z tytułu kary pienięŜnej 

nałoŜonej na LOGIS TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 

b) zmiany Uchwały Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2009 

roku w sprawie określenia zadań dysponentów środków budŜetowych w zakresie 

przygotowania projektu budŜetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów 

finansowych, a takŜe ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie 

wykonywania budŜetu powiatu, 

c) sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 
 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010 r.: 

 

1. Zaakceptował sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie z wykonania zadania 

publicznego Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury pn. „Przegląd Szkolnych 

Zespołów Tanecznych Powiatu Wodzisławskiego – eliminacje rejonowe powiatu 

wodzisławskiego do XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Tanecznych 

Częstochowa 2010”.  

2. Negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach               

o przyznanie dotacji na realizację prac instalacyjnych, ze względu na brak wystarczających 

środków w budŜecie Powiatu.  

3. Podjął uchwalę w sprawie zmian w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 

2010 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków.  
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IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r.: 

 
1. Wyraził zgodę na zawarcie porozumienia między Głównym Geodetą Kraju a Starostą 

Wodzisławskim w sprawie współpracy przy realizacji Budowy Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach.  

2. Wyraził zgodę na realizację projektu pn.: „Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień 

profilaktyki i promocji zdrowia – Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie Wodzisławskim”  

w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Recklinghausen i przy udziale środków                   

z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

3. Podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości informacji, iŜ nie wpłynęła Ŝadna oferta 

do otwartego konkursu, którego celem było wyłonienie i dofinansowanie projektów na 

realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia. 

4. Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubomia na lata 

2009-2016” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubomia na lata 2009-2016”, 

a) wyraŜenia opinii o propozycji zaliczenia drogi przebiegającej na obszarze Gminy Gorzyce 

do kategorii dróg gminnych, 

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

finansowej przez Gminę Mszana, z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: 

„Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej”, 

c) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,          

a takŜe realizację zadań:  

- „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1” przez Powiatowe Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., 

- „Budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. przy l. Szkolnej 1” przez 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. 

d) powierzenia Pani Annie Białek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego 41 na okres od 1 września 

2010 r. do 31 sierpnia 2015 r., po przeprowadzonym konkursie,  
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e) powierzenia Panu Jackowi Stebel stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach pryz ulicy Obywatelskiej 30 na okres od                   

1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r., po przeprowadzonym konkursie,   

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

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski,  

g) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla: Dominiki 

Sidor, Andrzeja Sobika, Macieja Mrozek, Marcina Kapuścik, Kariny Irczyk, Magdaleny 

Ostrowskiej, Katarzyny Leśniewskiej, Agnieszki Grzelak, Moniki Guz – Wszołek, 

Weroniki Władarz, Piotra Koterba, Rafała Grochowiaka, Jarosława Skrobacz, Sebastiana 

Pierchała, Agnieszki Wójcik, Anny Bugla, Aleksandry Tatarczyk – Sobek, Kingi Węglarz, 

h) zmian w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok polegających 

na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami klasyfikacji budŜetowej jak          

i rodzajami i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach 

publicznych 

 

 

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

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

 
  
  


