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Wodzisław Śl., 24.09.2009 r.  

BRZ.0049- 10/09                                                         

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 2 września 2009 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanej przez ZOZ w Wodzisławiu Śl. wycinki drzew 

zlokalizowanych na nieruchomości połoŜonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, 

stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) powierzenia jednostce organizacyjnej – Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wodzisławiu Śl.        

z siedzibą w Syryni przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Usprawnienie 

połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą 

A-1”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013, 

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

budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2009 r.: 

 

1. Przyjął opracowanie pn. „Problematyka ochrony środowiska i przyrody w Powiecie 

Wodzisławskim”.  

2. Wyraził zgodę na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu 

Wodzisławskiego o okresie od 14 września 2009 r. do 11 czerwca 2009 r. oraz MłodzieŜowego 

Telefonu Zaufania w roku szkolnym 2009/2010. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wodzisławiu Śl. do zatwierdzenia projektu „Wymaluj swoją przyszłość” w ramach 

Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki,  
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b) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl.                   

z siedzibą w Syryni postępowań o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania: 

- „Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg solarko – piaskarką wraz z opłuŜonym 

nośnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2009/2010: Rejon 

I, Rejon II, Rejon III, Rejon IV”, 

- „Najem ładowarko – koparki wraz z obsługą do świadczenia usług na potrzeby 

Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie zimowym 2009/2010”, 

- „Wykonanie prac zimowego utrzymania chodników na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2009/2010: Rejon I, Rejon II”, 

- „Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg ciągnikiem opłuŜonym wraz                            

z rozrzutnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2009/2010: 

Rejon I”, 

c) wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 

– Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, 

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

budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 września 2009 r.: 

 

1. Przyjął sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2009 r. 

2. Przyjął sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn.: PIK Powiatowe Igrzyska Konne 

Rydułtowy 2009, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych                   

w Rydułtowach. 

3. Zatwierdził wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 projektu pn.: „Galgenberg – nasza górka. 

Podejmujemy się działać, aby nie zginąć w tłumie”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. do 

zatwierdzenia projektu „Postawmy na jakość II” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów 

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

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

budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 
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IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na zawarcie umowy: 

a) z Gminą Lubomia o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia „Remont – modernizacja                  

ul. Wolności w Syryni”, 

b) z Gminą Gorzyce o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej                       

ul. Powstańców w miejscowości Turza Śląska”, 

c) z Gminą Godów o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia „Budowa chodnika i remont 

nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach” 

2. Wyraził zgodę na skierowanie wniosku do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie 

wydania opinii o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego,                    

a następnie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości połoŜonej w Wodzisławiu Śl. 

przy ul. 26 Marca 51, stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego w nieodpłatnym uŜytkowaniu 

ZOZ w Wodzisławiu Śl. 

3. Zaakceptował projekt pisma do samorządu aptekarskiego oraz gmin z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego z prośbą o wyraŜenie opinii w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu 

dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

4. Zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo Międzygminnego Związku Komunikacyjnego               

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w sprawie dofinansowania działalności bieŜącej MZK w związku                 

z wykonywaniem zadań o charakterze ponadlokalnym. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie                              

w Wodzisławiu Śląskim, 

b) udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Skowronkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, do zawarcia umowy i realizację programu „Uczenie 

się przez całe Ŝycie” (LLP) w ramach programu Comenius, 

c) dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

projektu pn.: „Galgenberg – nasza górka. Podejmujemy się działać, aby nie zginąć w tłumie”, 

realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl., 

d) 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. 

 
 
 


