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Wodzisław Śl., 25.11.2009 r.  

BRZ.0049- 12/09                                                         

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2009 r.: 

 

1. Zapoznał się z aktualną sytuacją finansową oraz stanem zobowiązań na dzień 30.09.2009 r. 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej               

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

2. Przyjął dokument pn.: „Sprawozdanie z działalności Powiatu Wodzisławskiego w zakresie 

kultury, ochrony i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki”.  

3. Zaakceptował wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie udzielenia dofinansowania ze 

środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok na 

realizację następujących zadań: 

a) „Odbudowa rowu przydroŜnego – Bluszczów ul. Powstańców”, 

b) „Konserwacja rowu przydroŜnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Chrobrego”, 

c) „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie i ul. Głównej w Odrze”, 

d) „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Paderewskiego w Pszowie”, 

e) „Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 5048S – ul. Dworcowej w Olzie”, 

f) „Naprawa przepustu drogowego na ul. Raciborskiej w Rogowie”, 

g) „Konserwacja odwodnienia pasa drogowego ul. K. Miarki w Pszowie”.  

4. Przyjął zestawienie wniosków o udzielenie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) upowaŜnienia Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do 

przeprowadzenia kontroli okresowej w samodzielnych publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” oraz „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, zgodnie z wymogami ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej, 
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b) pozytywnego zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Gminy 

Godów”, 

c) pozytywnego zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Godów”, 

d) dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zadania związanego z ochroną przyrody, realizowanego przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

e) dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej projektu pn.: „Przez działanie i uświadamianie – uzdrawiamy Ziemię”, 

realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., 

f) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar dotyczący pojedynczych 

działek zlokalizowanych w róŜnych dzielnicach miasta Wodzisławia Śląskiego, 

przedłoŜonego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego pismem z dnia                      

19 października 2009 roku Nr AU-7321-00002/09, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2009 r.: 

 

1. Przyjął projekt budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

2. Zaakceptował wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, projektu edukacyjnego pn.: 

„Razem zadbajmy o środowisko – zielone ogrody wokół Ekonomika”, realizowanego przez 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

3. Wyraził wolę przystąpienia do Związku Powiatów Polskich i zdecydował o podjęciu stosownych 

działań w tym zakresie. 

4. Zaakceptował rozliczenie dotacji celowej dla Gminy Lubomia na organizację Powiatowo-

Gminnych DoŜynek. 

5. Pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i wyraził 

zgodę na rozbiórkę budynku rozdziału wody usytuowanego na terenie szpitala. 

6. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) przedstawienia projektu uchwały budŜetowej Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz         

z objaśnieniami, informacją o stanie mienia Powiatu Wodzisławskiego i prognozą łącznej 

kwoty długu na koniec roku budŜetowego i lata następne Radzie Powiatu Wodzisławskiego 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, 
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b) zmiany uchwały nr 105/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 13 maja 2009 roku 

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez 

Miasto Rydułtowy Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania           

o nazwie: „Budowa chodnika przy ul. Piecowskiej”, 

c) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Miasto 

Rydułtowy Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania                  

o nazwie: „Wykonanie map do celów projektowych na ul. Romualda Traugutta                      

w Rydułtowach”, 

d) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego                 

w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2009 r.: 

 

1. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) pozytywnego zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej 

Rydułtowy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016,  

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

2. Spotkał się w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi             

w Wodzisławiu Śl. z kierownictwem i załogą w związku z 8. rocznicą jego utworzenia                 

i zapoznał się z zasadami funkcjonowania Ośrodka. 

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2009 r.: 

 

1. Zapoznał się z opracowaniem „Zmiana lokalizacji oddziałów medycznych w celu 

restrukturyzacji bazy łóŜkowej oraz racjonalizacji prowadzenia usług medycznych Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i postanowił je zwrócić Dyrekcji ZOZ-u w celu 

wypracowania ostatecznej i jednoznacznej koncepcji restrukturyzacji Zakładu, zaakceptowanej 

przez wszystkie organizacje związkowe.   

2. Negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim             

w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na najbardziej pilne remonty, ze względu na 

brak zaplanowanych w tym roku budŜetowym środków finansowych na wskazany cel.  
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3. Nie wyraził zgody na zbycie nieruchomości gruntowych Miastu Rydułtowy (pod budowę 

parkingu i drogi dojazdowej w rejonie Centrum Kultury) za cenę niŜszą niŜ ich wartość 

rynkowa.  

4. Podjął uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz 

zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

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

 


