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Wodzisław Śl., 25.03.2010 r.  

BRZ.0049- 03/10                                                         

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 marca 2010 r.: 

 

1. Przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. w 2009 

roku i skierował je pod obrady Rady Powiatu.  

2. Podjął decyzję o wystąpieniu do Rady Powiatu Wodzisławskiego z inicjatywą 

uchwałodawczą dotyczącą zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: 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 poprzez 

zaciągnięcie kredytu w wysokości gwarantującej rzeczywiste wykonanie inwestycji.  

3. Wyraził zgodę na wydanie Informatora Naborowego dla szkół ponadgimnazjalnych na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego na rok szkolny 2010/2011. 

4. Wyraził zgodę na złoŜenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach wniosku                   

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników                        

i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych                      

i modernizacyjnych w regionie. 

5. Podjął uchwałę w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1 czynności związanych z przygotowaniem                           

i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a takŜe realizacją 

zadania w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
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II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 r.: 

 

1. Przyjął sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Wodzisławiu Śl. oraz Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych                

w Wodzisławiu Śl. za 2009 r. i skierował je pod obrady Rady Powiatu. 

2. Wyraził zgodę na złoŜenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach wniosku                   

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 – 

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.  

3. Przyjął sprawozdanie Rady Sportu Powiatu Wodzisławskiego z działalności w okresie od 

kwietnia 2009 r. do lutego 2010 r. 

4. Zapoznał się z pismami Dyrektorów Zespołów Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                    

i w Wodzisławiu Śl. w sprawie sposobu, trybu oraz okresu realizacji zaleceń pokontrolnych 

wydanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w związku z kontrolą okresową 

przeprowadzoną w Zakładach i zaakceptował zaproponowane w nich rozwiązania. 

5. Przyjął sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dn. 27.03.2000 r. w sprawie zasad przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu 

medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”                 

i skierował je pod obrady Rady Powiatu. 

6. Przyjął sprawozdanie z wykonania w 2009 r. uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego             

Nr XXV/272/2001 z dn. 29.01.2001 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąŜania 

nieruchomości powiatu oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 

trzy lata i skierował je pod obrady Rady Powiatu. 

7. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wypłaty odszkodowania za działkę gruntu nr 2263/78 o pow. 0.0073 ha, k.m. 2, obręb 

Wilchwy, na rzecz właściciela nieruchomości, 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 
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III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 marca 2010 r.: 

 

1. Przyjął sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za 2009 rok                      

i skierował je do Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej          

w Katowicach. 

2. Przyjął sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze 

2009 roku i skierował je pod obrady Rady Powiatu 

3. Przyjął informację o działaniach podejmowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu 

w kwestii współpracy z Miastem Statutowym Ostrawa. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany 

fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana 

przy ulicy Sportowej o powierzchni około 1,5 ha, przedłoŜonego przez Wójta Gminy 

Mszana pismem z dnia 25.02.2010 r.  

b) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Wodzisławskiemu przez Gminy: Mszana, Gorzyce, Godów, Lubomia, Marklowice oraz 

Miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Zakup i wdroŜenie przeglądarki danych ewidencyjnych opartej na 

internetowym serwerze danych przestrzennych”, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 marca 2010 r.: 

 

1. Zapoznał się z informacją na temat moŜliwości dalszego ubezpieczenia mienia Powiatu               

i postanowił, iŜ podejmie decyzję w tym zakresie, po przedstawieniu przez brokera 

ubezpieczeniowego poszczególnych ofert firm ubezpieczeniowych i wskazaniu przez niego 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego sprawozdań rocznych z wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą 

„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej              

w Rydułtowach” za 2009 rok, 
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b) zmiany Uchwały Nr 57/2006 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30.03.2006 r.          

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim, 

c) udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu 

Śląskiego w Radlinie, Panu Jarosławowi Rudol, na realizację projektu pn. „Historia bez 

granic” przy współpracy z organizacją „Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy” 

(PNWM), 

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

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski, 

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. 

 
 
 


