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Wodzisław Śl., 25.02.2010 r.  

BRZ.0049- 02/10                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

 

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

 

1. Przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski                

i skierował je pod obrady Rady Powiatu. 

2. Wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 120 978,00 zł                      

z przeznaczeniem na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego i realizację zadania             

pn. „Remont budynku administracyjnego przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl. – I etap 

w zakresie wymiany stropów” oraz w wysokości 22 336,00 zł. z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn.: „Remont zasilania w energię elektryczną budynku administracyjnego 

Starostwa Powiatowego – zabudowa wyłączników poŜarowych”. 

3. Wyraził zgodę na podanie do publicznej wiadomości następujących wykazów:  

a) nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania przez Powiat Wodzisławski              

w uŜytkowanie wieczyste Gminie Miasto Rydułtowy w drodze bezprzetargowej, 

połoŜonych w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich, 

b) nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia przez Powiat Wodzisławski             

na rzecz Gminy Lubomia w drodze bezprzetargowej, połoŜonych w Lubomi, obręb 

Ligota Tworkowska, stanowiących drogę publiczną, (w przeszłości drogę powiatową        

nr 5052 S o przebiegu Paprotniki – Ligota Tworkowska) 

c) nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania przez Powiat Wodzisławski                      

w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu, połoŜonej w Wodzisławiu Śl. przy          

ul. 26 Marca.  
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4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani 

Weroniki Goik, nauczyciela przedmiotów zawodowych – budowlanych w Zespole 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.,  

b) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Beaty 

Rudnickiej, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół 

Technicznych w Wodzisławiu Śl., 

c) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani 

Katarzyny Piontek, nauczyciela fizyki i technologii informacyjnej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl., 

d) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu 

Śl., Pani Danucie Mielańczyk, do złoŜenia wniosku oraz zawarcia umowy w ramach 

programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół na realizację projektu „Uczyć lepiej, 

kształcić wyŜej, wychowywać efektywniej – promocja europejskiego kształcenia 

wyŜszego”, 

e) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2            

w Rydułtowach, Pani Alinie Kosowskiej - Hendzel, do złoŜenia wniosku oraz zawarcia 

umowy w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół na realizację 

projektu „Śladem Legend Braszowii i Śląska w Erze Komputerów”. 

 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2010 r.: 

 

1. Przyjął sprawozdania z działalności za 2009 rok Powiatowego Zarządu Dróg oraz 

Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami i skierował je pod obrady Rady 

Powiatu.    

2. Zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. w sprawie prośby o zgłoszenie 

przez Powiat Wodzisławski budowy ronda na skrzyŜowaniu ul. Radlińskiej z ul. 26 Marca i 

ul. Matuszczyka do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2011. 

Zadeklarował rozwaŜenie zgłoszenia do NPPDL budowy przedmiotowego ronda w 

zaleŜności od sytuacji budŜetowej po zakończeniu przetargu na realizacje zadań drogowych 

w ramach programu RPO. 

3. Zapoznał się z informacją dotyczącą skutków finansowych prowadzenia akcji zimowego 

utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 i uznał za celowe przekazanie dodatkowych środków 

finansowych na ten cel, uwzględniając je w propozycji podziału wolnych środków za 2009 

rok. 
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4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Rączka – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. dr med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika 

71 do złoŜenia wniosku pozakonkursowego w ramach zadania „Rozwijanie Aktywności 

Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci i MłodzieŜy”, zawarcia umowy na realizację              

i realizacji programu przy współpracy z Fundacją Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, 

c) zmiany Uchwały Nr 237/2009 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. 

 
 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 r.: 

 

1. Postanowił udzielić odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dn. 

05.02.2010 r. w sprawie dofinansowania z budŜetu Powiatu zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, iŜ nie wyklucza takiego dofinansowania po uzyskaniu 

wykładni prawnej w związku z wejściem w Ŝycie nowej ustawy w tym zakresie. 

2. Wyraził zgodę na zasilenie budŜetu PZD o środki zwrócone przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego w ramach rozliczenia kosztów realizacji zadania „Przebudowa          

ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 

932”, w wysokości 60 996, 00 zł., uwzględniając je przy podziale wolnych środków za           

2009 rok.  

3. Podjął decyzję o wystąpieniu z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu dotyczącą 

przyznania kwoty 500 tys. zł ze środków przeznaczonych w budŜecie Powiatu na zadania              

z zakresu ochrony środowiska na realizację następujących zadań: 

a) Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 

Śl. - I etap, w wysokości 300 tys. zł 

b) Modernizacja wentylacji na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych                       

w Wodzisławiu Śl., w wysokości 200 tys. zł 

jednocześnie zobowiązał Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwały Rady 

Powiatu na sesję w miesiącu marcu. 



4 
 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Rudol – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23 do złoŜenia 

wniosku oraz zawarcia umowy w ramach programu Comenius – Uczenie się przez całe 

Ŝycie na realizację wielostronnego partnerskiego projektu szkół o nazwie „OdŜywianie, 

sport, zdrowie”, 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

c) opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok. 

 

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

 

1. Rozpatrzył wniosek Dyrektora ZOZ w Wodzisławiu Śl. dotyczący wystąpienia do Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z projektem uchwały w sprawie dokonania przekształcenia                 

w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji 

pracowni diagnostyki laboratoryjnej. Podjął decyzję o rozpoczęciu procedury w tym zakresie, 

występując do Wojewody Śląskiego oraz właściwych organów gmin z wnioskiem                     

o wyraŜenie opinii o przedmiotowym projekcie uchwały Rady Powiatu. 

2. Podjął decyzję o wystąpieniu z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu dotyczącą 

przyznania dotacji: 

a) Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. w wysokości 1 mln zł                               

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć prowadzących do przeniesienia Oddziału 

Wewnętrznego II z ul. Wałowej 30 do głównej siedziby szpitala przy ul. 26 Marca 51, 

b) Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w wysokości 300 tys. zł                            

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z generalnym remontem 

i zmianą lokalizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  

a takŜe zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania na sesję w miesiącu marcu 

stosownego projektu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. 

3. Zaakceptował zgłoszone propozycje Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu dotyczące 

wyboru:  

a) firmy CTC Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach jako partnera do wspólnego 

złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz realizacji projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry 
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gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacja w regionie. 

b) Grupy Gumułka Sp. z o.o. z Katowic jako partnera do wspólnego złoŜenia wniosku          

o dofinansowanie projektu oraz realizacji projektu współfinansowanego                            

z Europejskiego Funduszu Społecznego 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. 

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2010 r.: 

 

1. Przyjął informacje dyrektorów szpitali z wykonania planów finansowych za 2009 rok 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej             

w Rydułtowach” oraz „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, 

2. Zapoznał się z protokołami z kontroli okresowej przeprowadzonej przez pracowników 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w okresie od 17 listopada do 18 grudnia 2009 r.               

w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” oraz „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, a w oparciu              

o jej wyniki przedstawił dyrektorom tych jednostek stosowne zalecenia pokontrolne. 

3. Zaakceptował rozliczenie dotacji podmiotowej oraz sprawozdanie z działalności Miejskiej           

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim za 2009 rok. 

4. Zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn.: „Z Samurajem na wesoło”, 

realizowanego przez Związek Sportowy Langren Shihan. 

5. Podjął decyzję o nawiązaniu współpracy marketingowej z klubem piłkarskim MKS „Odra” 

Wodzisław Śl.  

6. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

b) upowaŜnienia kierowników powiatowych jednostek budŜetowych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budŜetowych oraz 

w planach dochodów własnych tych jednostek. 

 

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

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

 
 


