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Wodzisław Śl., 28.01.2010 r.  

BRZ.0049- 01/10                                                         

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2009 r.: 

 

1. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) umorzenia naleŜności pienięŜnych Panu Adamowi Bańczyk z tytułu nieuregulowanej 

odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej dzieci Łukasza i Sandry Kuriata za okres          

od marca 2002 r. do marca 2004 r. stanowiącej kwotę 27.169,82 zł,  

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, 

c) 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. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2009 r.: 

 

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z ostateczną koncepcją restrukturyzacji ZOZ Wodzisław Śl. 

zaakceptowaną przez wszystkie organizacje związkowe działające przy Zakładzie i odniósł 

się do niej pozytywnie. 

2. Zapoznał się z pismem Kierowników i Właścicieli Punktów Aptecznych w sprawie działań 

podejmowanych przez ministerstwo zdrowia prowadzących do marginalizacji punktów 

aptecznych. Popierając argumentację właścicieli punktów aptecznych Zarząd postanowił 

wystąpić z pismem do ministerstwa zdrowia o podjęcie działań mających na celu 

racjonalizację wykazu produktów dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu 

pozaaptecznego i punktach aptecznych. Zdecydował takŜe, aby przekazać ww. pisma 

Przewodniczącemu Rady Powiatu.   
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3. Podjął uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz 

zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2010 r.: 

 

1. Zatwierdził do współorganizacji i współfinansowania wraz z gminami z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego następujące imprezy kulturalne i sportowe: 

a) Międzyokręgowy Festiwal Pieśni Maryjnej (wraz z Miastem Pszów), 

b) Festiwal Piosenki Artystycznej Niezapominajka (wraz z Miastem Rydułtowy), 

c) Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczaka (wraz z Miastem Rydułtowy), 

d) Konkurs Gawędziarki „Pogodomy po naszymu” (wraz z Gminą Gorzyce), 

e) XIII Miedzynarodowy Przegląd Widowisk BoŜonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki” 

(wraz z Miastem Radlin), 

f) Konkurs Tańca „Młody choreograf” (wraz z Gminą Mszana), 

g) X Ogólnopolskie spotkanie UKS i Puchar Śląska na nartorolkach (wraz z Gminą 

Marklowice). 

2. Negatywnie rozpatrzył prośbę Stowarzyszenia Grupa Inicjatyw Twórczych z Rydułtów               

w sprawie uznania imprezy pn.: FORT Konwent RPG z Grą Terenową, jako szczególnie 

polecanej, nadania jej statutu imprezy cyklicznej oraz włączenia się Powiatu do współpracy 

ze Stowarzyszeniem, gdyŜ oferta w tym zakresie została złoŜona poza konkursem ofert na 

zadania publiczne Powiatu w dziedzinie kultury.  

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) zmiany uchwały nr 12/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 stycznia 2009 

roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym                       

w Wodzisławiu Śl., 

b) powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złoŜone na realizację zadań 

publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji. 

 

IV. Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r.: 

 

1. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. poinformował o powołaniu na 

swojego zastępcę ds. lecznictwa lek. med. Lucjana Hajto i przedstawił go Zarządowi 

Powiatu. 
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2. Zarząd przyjął sprawozdanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z dokonanych 

umorzeń naleŜności oraz udzielonych ulg za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

3. Zarząd wyraził zgodę na wstrzymanie procedury w sprawie udzielenia dotacji ze środków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 z powodu 

ustawowego zlikwidowania tego typu funduszy.  

4. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie podziału na grupy w jednym oddziale klasy I Technikum 

kształcącego w zawodzie technik obsługi turystycznej wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. na przedmiotach: obsługa ruchu 

turystycznego, podstawy turystyki i geografia turystyczna. 

5. Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia pozytywnej opinii o wniosku Burmistrza Miasta Radlin o wydanie decyzji          

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa ulicy Matejki 

w Radlinie”, 

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

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o nazwie: „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego – 2010 r.: Rejon I, Rejon II, Rejon III”, 

c) zmiany uchwały nr 240/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 września 

2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

d) zmiany uchwały Nr 45/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 4 marca 2009 

roku w sprawie określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

złoŜone na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego. 

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2010 r.: 

 

1. Przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sportu lub rekreacji 

następującym podmiotom: 

a) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pszowie na realizację zadania pt.: „Przegląd 

szkolnych Zespołów Tanecznych Powiatu Wodzisławskiego” w wysokości 3.325,00 zł.  

b) Grupie Artystycznej Konar na realizacje zadania pt.: „Pracownia Artystycznych WraŜeń 

– PAW” w wysokości 3.000,00 zł.  

c) Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka w Pszowie na realizację 

zadania pt.: „ Organizowanie imprez, zajęć i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla 
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mieszkańców powiatu wodzisławskiego poprzez organizację cyklu turniejów GRAND 

PRIX Starostwa Powiatowego w tenisie stołowym dzieci i młodzieŜy” w wysokości 

3.930,00 zł.  

d) Wodzisławskiemu Stowarzyszeniu Integracji Europejskiej na realizację zadania pt.:                

„I Powiatowy Turniej Piłki Halowej >>GIMHAL 2010<< dla szkół gimnazjalnych 

Powiatu Wodzisławskiego” w wysokości 2.555,00 zł. 

e) Wodzisławskiemu Stowarzyszeniu Integracji Europejskiej na realizację zadania pt.:              

„III Turniej Piłki Halowej >> HAL CUP 2010 << dla szkół ponadgimnazjalnych 

Powiatu Wodzisławskiego” w wysokości 2.190, 00 zł. 

2. Wyraził zgodę na zbycie na rzecz Gminy Lubomia nieruchomości gruntowych połoŜonych    

w Lubomi, obręb Ligota Tworkowska, stanowiących drogę publiczną (w przeszłości droga 

powiatowa nr 5052 S o przebiegu Lubomia Paprotnik – Ligota Tworkowska) za cenę niŜszą 

niŜ ich wartość rynkowa, tj. za kwotę 1 800,00 zł netto. 

3. Zapoznał się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo Zarządu w sprawie 

rozporządzenia dotyczącego wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone 

do obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych i postanowił przekazać ją 

Przewodniczącemu Rady Powiatu.  

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w okresie od 

1 lutego 2010 roku do 31 lipca 2010 roku, 

b) ustalenia kwoty róŜnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli 

w roku 2009 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych                

w 2009 roku. 

 

VI. Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r.: 

 

1. Zapoznał się z prośbą o przyznanie dotacji w wysokości 1,7 mln zł dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. i wyraził intencję przyznania tej dotacji w wysokości 1 mln zł 

z przeznaczeniem na działania prowadzące do przeniesienia Oddziału Wewnętrznego II             

z ul. Wałowej do głównej siedziby szpitala, jednak po przedstawieniu przez dyrekcję ZOZ-u 

szczegółowego harmonogramu przebiegu poszczególnych etapów tego przedsięwzięcia. 
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2. Zaakceptował plany naborowe do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Wodzisławski oraz planowane kierunki kształcenia w technikum uzupełniającym          

i w szkołach policealnych dla młodzieŜy, a takŜe w szkołach dla dorosłych. 

3. Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury oddania w uŜytkowanie wieczyste na rzecz 

Miasta Rydułtowy gruntu działek połoŜonych w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 

o łącznej powierzchni 0.4082 ha, stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego,                  

z zastosowaniem pierwszej opłaty w wysokości 20% ceny nieruchomości. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia pozytywnej opinii o propozycji zaliczenia dróg przebiegających na obszarze 

Gminy Marklowice tj. ul. Szerokiej, ul. Pawła Musioła i ul. Widokowej do kategorii dróg 

gminnych, 

b) powierzenia zadań doradcy metodycznego języka polskiego Pani dr Monice Witosz, 

nauczycielowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

 

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

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

 
 
 


