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Wodzisław Śl., 29.10.2009 r.  

BRZ.0049- 11/09                                                         

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 października 2009 r.: 

 

1. Zaakceptował projekt ogłoszenia w sprawie składania pisemnych ofert na przeprowadzenie 

badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2009 samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                              

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

2. Zaakceptował projekt umowy w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”                            

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu Rtg dla potrzeb szpitala. 

3. Postanowił wystąpić z wnioskami o przyznanie Nagrody Starosty dla: Pani Anny Białek – 

Dyrektora ZSP w Wodzisławiu Śl., Pana Czesława Pieczki – Dyrektora ZST w Wodzisławiu Śl., 

Pani Danuty Mielańczyk – Dyrektora ZSZ w Wodzisławiu Śl., Pani Aliny Kosowskiej-Hendzel 

– Dyrektora ZSP Nr 2 w Rydułtowach, Pani Teresy Jakubiak – Dyrektor PPP w Wodzisławiu Śl. 

oraz pani GraŜyny Majchrowskiej – Dyrektor PODN w Wodzisławiu Śl. 

4. Postanowił wystąpić do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. o interwencję w sprawie zalewiska 

„Sakandrzok” oraz o przedstawienie informacji o podjętych juŜ działaniach i dalszych 

zamierzeniach, które doprowadziłyby do odwodnienia terenu i likwidacji zalewiska. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia pozytywnej opinii o wniosku Zarządu Województwa Śląskiego – zarządcy drogi 

wojewódzkiej nr 930, w ciągu której leŜy ulica Wolności w Połomi o wydanie decyzji              

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

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

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski. 
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II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 października 2009 r.: 

 

1. Zatwierdził opracowanie pt. „Analiza funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski”. 

2. Przyjął sprawozdanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z dokonanych umorzeń 

naleŜności oraz udzielonych ulg za okres od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r. 

3. Zatwierdził wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 na następujące zadania: 

a) wycinkę drzew stanowiących zagroŜenia i nasadzenie nowych drzew przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

b) realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. projektu pn.: „Przez 

działanie i uświadamianie – uzdrawiamy Ziemię”,  

 i postanowił przekazać je do zaopiniowania przez Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

4. Wyraził zgodę na dokonanie wycinki drzew zlokalizowanych przy Oddziale Wewnętrznym II 

ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej oraz przy Zespole Poradni Specjalistycznych               

w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca. 

5. Wyraził zgodę na zawarcie umowy w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej przez 

Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Ocieplenie Ośrodka 

Zdrowia w Lubomi przy ul. Parkowej 2”. 

6. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) wyraŜenia pozytywnej opinii o wniosku Wójta Gminy Gorzyce o wydanie decyzji                     

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (dot. zadania: „Budowa drogi stanowiącej 

dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach – etap II”)  

b) wyraŜenia pozytywnej opinii o wniosku Wójta Gminy Gorzyce o wydanie decyzji                     

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (dot. zadania: „Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Kolejowej w miejscowości Gorzyce - sołectwo Osiny”) 

c) zmiany uchwały nr 104/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 13 maja 2009 roku 

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

Miasto Pszów Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań przy 

drogach powiatowych, 

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

Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Budowa 

chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Paderewskiego w Pszowie”, 
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e) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar oznaczony 

symbolem MP/8 – Z/1, przedłoŜonego przez Burmistrza Miasta Rydułtowy pismem z dnia 

23 września 2009 roku o sygn. Nr UR.MP.7321-000002/09, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 października 2009 r.: 

 

1. Zaakceptował projekt „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami poza-

rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok.” 

2. Zatwierdził plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. na 

2010 rok. 

3. Wyraził zgodę na dokonanie wycinki drzew zlokalizowanych przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Wodzisławiu Śl. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana 

Pawła II w Gorzycach,  

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 października 2009 r.: 

 

1. Zapoznał się z wnioskami wydziałów Starostwa i jednostek budŜetowych w sprawie planu 

wydatków Powiatu na 2010 rok.  

2. Przychylił się częściowo do prośby Powiatowego Zarządu Dróg przyznając dodatkowe środki 

finansowe w wysokości 100 tys. zł. na realizację najpilniejszych prac drogowych. 

3. Zaakceptował wysokości pomocy zdrowotnej proponowanej przez Komisję ds. rozpatrywania 

podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

4. Zapoznał się z odpowiedzią Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na pismo Zarządu Powiatu 

dotyczące interwencji w sprawie zalewiska „Sakandrzok” informującą, iŜ zawarto juŜ umowę na 

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego likwidacji zalewiska wraz z uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę. W odpowiedzi zaznaczono jednak, iŜ decyzja co do dalszych 
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zamierzeń zostanie podjęta po przedłoŜeniu projektu technicznego wraz z kosztorysem 

inwestorskim. W związku z tym Zarząd postanowił zwrócić się do Prezydenta Miasta 

Wodzisławia Śl. o skuteczniejsze działania niŜ dotychczasowe czynności polegające na 

pompowaniu wody i o poinformowanie o ostatecznie podjętych decyzjach w przedmiotowej 

sprawie.  

5. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Brachmańskiej-Uherek – Dyrektorowi Zespołu 

Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1, do 

złoŜenia wniosku, podpisania umowy na realizację oraz realizację projektu pod nazwą 

„English, the Language Uniting Two European Countries: Poland and Sweden” w ramach 

Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie „MłodzieŜ w Działaniu 1”, 

b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., 

Pani Danucie Mielańczyk, do zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem „Pracownia na rzecz 

Wszystkich Istot” w Bystrej w ramach kampanii edukacyjnej „Szkoła dla przyrody” na 

realizację projektu „Dynamika rozprzestrzeniania się i badanie zachowań gęsiówki egipskiej 

na terenie stawów hodowlanych Wielikąt oraz Ŝwirowni w KrzyŜanowicach i Roszkowie”  

c) 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. 


