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Wodzisław Śl., 27.05.2010 r.  

BRZ.0049- 06/10                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD XLV SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r.: 

 

1. Zaakceptował wniosek dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. o dokonanie: 

- przekształcenia Oddziału Pediatrycznego polegającego na zmniejszeniu liczby łóŜek z 33 

do 17 z zachowaniem 2 łóŜek intensywnej opieki medycznej, 

- przekształcenia Oddziału Chorób Wewnętrznych II polegającego na zmniejszeniu liczby 

łóŜek z 52 do 33 wraz z jego przeniesieniem z budynku przy ul. Wałowej 30 do pawilonu 

głównego szpitala przy ul. 26 marca 51, 

i w związku powyŜszym postanowił przedstawić Radzie Powiatu projekty uchwał                          

w przedmiotowych sprawach. 

2. Zaakceptował przedstawione korekty kosztorysów i harmonogramów ofert na zadania zlecone 

z zakresu rehabilitacji społecznej.  

3. Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 41 oraz                 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, przy ulicy 

Obywatelskiej 30. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r.: 

 

1. Nie wyraził zgody na zwrot Panu Dariuszowi Pielczykowi części kwoty za wydanie 122 kart 

pojazdów ze względu na brak podstaw prawnych do uznania roszczenia. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg              

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

o nazwie:  „Remont chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi”,  „Budowa chodnika przy   
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ul. Paderewskiego w Pszowie”, „Remont nawierzchni ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu 

Śl.” , „Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach”, 

b) zmiany uchwały Nr 61/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie 

w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim 

przy ul. 26 Marca, stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego, 

c) 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, 

d) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 maja 2010 r.: 

 

1. Podjął uchwałę w sprawie w sprawie zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki 

Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach Pani Danuty Marciniak, na czas 

pobytu Dyrektora i Wicedyrektora jednostki na zwolnieniu lekarskim. 

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 19 maja 2010 r.: 

 
1. Zapoznał się z propozycjami Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia 

działającego przy ZOZ w Wodzisławiu Śl. dotyczącymi restrukturyzacji oddziałów 

szpitalnych w Zakładzie. Wysłuchał takŜe stanowiska dyrekcji szpitala w tej sprawie, według 

którego nie jest moŜliwe zrealizowanie przedstawionych propozycji. Ponadto, Zarząd 

zobowiązał dyrekcję szpitala do przeprowadzenia spotkania ze związkami zawodowymi                     

w celu skonfrontowania stanowisk w sprawie koncepcji restrukturyzacji Zakładu. 

2. Przyjął informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Powiatu za ubiegły rok. 

Ponadto, zobowiązał Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego do przygotowania na 

sesję Rady Powiatu w dniu 27 maja br. informacji na temat przebiegu akcji 

przeciwpowodziowej na terenie Powiatu. 
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3. Przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 

4. Zapoznał się z informacją z działalności Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w 2009 r. 

5. Nie wyraził zgody na udzielenie dotacji Towarzystwu Miłośników Rydułtów na realizację 

zadania publicznego w zakresie kultury pn.: „Z piosenką, muzyką, skeczem i fleszem dla 

ogółu i dla siebie”, ze względu na braki formalne występujące w ofercie. 

6. Wyraził zgodę na zmianę terminu prezentacji organizowanej w ramach realizacji zadania 

publicznego pn.: „Pracownia Artystycznych WraŜeń - PAW” przez Grupę Artystyczną Konar 

z Rydułtów. 

7. Wyraził zgodę na przystąpienie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli                        

w Wodzisławiu Śląskim do przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń 

dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych „Doskonalenie nauczycieli w województwie” 

w 2010 roku organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

8. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku, ogłoszenia 

zaproszenia do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej oraz uchwalenia 

Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, 

b) ustalenia stawki dotacji na kaŜdego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych otrzymujących dotację z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w roku 2010, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 maja 2010 r.: 

 

1. Postanowił przyznać Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu następującym 

osobom: Martyna Szymańska, Dominika Mosler, Patryk Błasik, Weronika Czempik, Adam 

Molitor, Piotr Chodyko, Dawid Węglarz, Bogdan Milion, Alfred Kucharczyk, Ludwik Blanik. 

2. Postanowił przyznać WyróŜnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 

następującym osobom: Andrzej Klimas, Łukasz Klimas, Bartłomiej Sito, Patryk Sitek, 

Bernard Oślizło, Artur Dzierwa, Mateusz Mitko, Sylwia Molitor, Kamil Bugiel, Filip 

Kroemer, Jan Suchy, Konrad Zieleźny oraz Towarzystwu Szermierzy Górnik Radlin. 

3. Postanowił przyznać Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury następującym 

osobom: Ryszard Kozłowski, Helena Mucha, Małgorzata Tolarz, ElŜbieta Kołek, Anna 



4 
 

Kopystyńska, Izabella Zielecka-Panek, Honorata Sordyl oraz Zespołowi Pieśni i Tańca 

„Vladislavia”. 

4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach postanowił przeznaczyć 

kwotę 40 tys. zł. na realizację zalecenia StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu Śl. nakazującego 

budowę hydrantu zewnętrznego. 

5. Zaakceptował projekt trójstronnej umowy o współpracy między powiatami: Wodzisławskim, 

Recklinghausen, Sörmland. 

6. Przyjął roczną informację o wykonaniu budŜetu Powiatu za 2009 rok oraz wykaz udzielonych 

poręczeń i gwarancji.  

7. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia zgody na złoŜenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pod nazwą 

„Zawodowa pigułka” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji                  

w regionach” programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

b) powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół                 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego 41, 

c) powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół    

 Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, przy ulicy Obywatelskiej 30, 

d) udzielenia upowaŜnienia dla pracownika Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

(Pana Wojciecha Raczkowskiego) 

e) 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. 

 
  


