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Wodzisław Śl., 29.04.2010 r.  

 

BRZ.0049- 04/10                                                         

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 marca 2010 r.: 

 

1. Zaakceptował projekt Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 

2010-2013 i postanowił przesłać go do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu 

zaopiniowania. 

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

o środki finansowe w wysokości 196 227,48 zł zwrócone przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego w ramach refundacji kosztów poniesionych przez Powiat 

Wodzisławski w związku z realizacją zadania „Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu 

skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932”.  

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę 

Gorzyce Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań przy 

drogach powiatowych, 

b) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni, 

c) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce dla części działki            

nr 404/133 połoŜonej w sołectwie CzyŜowice, przedłoŜonego przez Wójta Gminy 

Gorzyce pismem z dnia 9.03.2010 r. o sygn. Nr GK.KW-01951/10 GK.7322-00005/10, 

d) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 
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II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2010 r.: 

 

1. Wysłuchał wyjaśnień Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. dotyczących 

planowanej restrukturyzacji placówki w kontekście wypowiedzi ordynatorów, przedstawicieli 

związków zawodowych i radnych podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. Dyrektor poinformował, Ŝe istnieje 

zagroŜenie utraty kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Oddziału Chorób 

Wewnętrznych II z uwagi na obowiązujące przepisy rozporządzenia wprowadzającego nowe 

kryteria w Ŝycie z dniem 01.01.2010 r. (rozporządzenie z dn. 29.08.2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego). Następnie przyjął aneks do 

zadania p.n. „Zmiana lokalizacji oddziałów medycznych w celu restrukturyzacji bazy 

łóŜkowej oraz racjonalizacji prowadzenia usług medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej             

w Wodzisławiu Śl.”, upowaŜniając Dyrektora do prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, 

po uzyskaniu akceptacji związków zawodowych do ww. aneksu.  

2. Przyjął sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli                      

w Wodzisławiu Śl. z realizacji planu pracy za rok 2009. 

3. Wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania ze środków budŜetu Powiatu dla: 

a) Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. na realizację XII Powiatowego Konkursu 

Ekologicznego dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Powiatu 

Wodzisławskiego (w wysokości 600 zł), 

b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. na realizację projektu 

pn.: „Poznaj swój kraj, jego przyrodę i krajobrazy. Chroń go i Ŝyj aktywnie”                       

(w wysokości 3.010 zł). 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania             

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

przekraczającej wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 193.000 euro dla dostaw                

i usług pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 3.964.438,00 zł 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego w 2010 r.” 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 
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III. Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2010 r.: 

 

1. Dyrektor ZOZ w Wodzisławiu Śl. ponownie poproszony o wyjaśnienie wcześniejszych 

wypowiedzi złoŜonych na posiedzeniu Zarządu w dn. 08.04.2010 r. dotyczących kontraktu              

z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych II oświadczył, Ŝe 

umowa kontraktowa (po sprawdzeniu z radcą prawnym ZOZ-u) dopuszcza funkcjonowanie 

Oddziału Chorób Wewnętrznych II w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 

08.12.2009 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego) przy niespełnieniu wymaganych kryteriów jedynie do 31.12.2010 r. 

Ponadto, Dyrektor przedstawił pozytywną opinię Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego o projekcie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dziecięcego. 

W świetle powyŜszego, Zarząd w zagroŜeniu utraty przyszłorocznego kontraktu dla Oddziału 

Chorób Wewnętrznych II zobowiązał Dyrektora ZOZ-u do realizacji opracowanej koncepcji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowił przedstawić na najbliŜszej sesji 

Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim” 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. 

2. Postanowił zawrzeć umowę na okres 3 lat w zakresie ubezpieczenia mienia                                   

i odpowiedzialności Powiatu z ubezpieczycielem Concordia Polska TUW na podstawie oferty 

przedstawionej przez firmę Maximus Broker Sp. z o.o. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) powołania Komisji ds. Opiniowania Nagrody i WyróŜnienia Powiatu Wodzisławskiego             

w Dziedzinie Sportu, 

b) powołania Komisji ds. Opiniowania Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie 

Kultury, 

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

finansowej przez Miasto Pszów, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie 

remontów i modernizacji dróg powiatowych, 

d) 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, 
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e) podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na 

oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Wodzisławskiego, połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim. 

f) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

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

 
1. Zaakceptował wysokości pomocy zdrowotnej proponowanej przez Komisję do spraw 

rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                           

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

2. Zaakceptował przedstawione przez Komisję Konkursową opiniującą oferty na zadania                 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym propozycje udzielenia dotacji dla: 

a) Fundacji na Dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, na realizację zadania pt.: 

Rozkwitamy z wiosną – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z powiatu 

wodzisławskiego, (w wysokości 13.000 zł) 

b) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”, na realizację zadania pt.:                         

I Powiatowe Dni Kultury i Sportu Osób Niepełnosprawnych – Pod Hasłem „Bajka 

Śląska”, (w wysokości 15.000 zł)  

c) Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek, na realizację zadania pt.: Amazonka dba                

o swoją sprawność, (w wysokości 3.000 zł) 

d) Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, na realizację zadania 

pt.: „Razem” – wyjazd rehabilitacyjno-usprawniająco-warsztatowy dla osób 

niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Powiatu Wodzisławskiego,                          

(w wysokości 9.000,00 zł)  

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

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

finansowej przez Gminę Godów z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: 

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

b) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę 

Miasto Radlin Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejętych 

przez Gminę Miasto Radlin w oparciu o decyzję z dnia 27 lipca 2009 r. Nr 03/09 (znak 

sprawy WAB.7336-003/09), 
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c) nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

d) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2010 r.: 

 

1. Dokonał podziału środków finansowych w rozdziałach 92105 („kultura”) i 92605 („sport”), 

które nie zostały wykorzystane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 

Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury, sportu lub rekreacji. 

2. Zaakceptował projekt umowy w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 

zakładowi 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. 

3. Podjął uchwały 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. 

 


