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Wodzisław Śl., 27.08.2009 r.  

BRZ.0049- 09/09                                                         

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

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

 

1. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, 

b) rekomendacji zadania ujętego w ofercie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim składanej w ramach konkursu ofert na realizację 4 programów zdrowotnych 

zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008                

-2010” oraz wyraŜenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego                   

w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Województwem Śląskim. 

 

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

1. Zapoznał się z projektem Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 

2009-2013 i postanowił wystosować do gmin Powiatu pisma z prośbą o uzupełnienie 

brakujących informacji na temat zabytków występujących na ich terenie. Po uzyskaniu 

stosownych informacji podjęte zostaną dalsze działania zmierzające do uchwalenia Programu. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) wyraŜenia opinii o propozycji pozbawienia dróg połoŜonych na terenie Miasta Wodzisławia 

Śląskiego, tj. ul. Mikołaja Kopernika od skrzyŜowania z ul. Syrokomli do skrzyŜowania              

z ul. Jastrzębską oraz ul. Leonida Teligi od skrzyŜowania z ul. Armii Ludowej do 

skrzyŜowania z ul. Czarnieckiego, kategorii dróg gminnych – wydając opinię pozytywną, 

b) wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie 

zadania pod nazwą „Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach”           

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011”, 

c) zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pszów”                  

– wydając opinię pozytywną, 
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d) zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pszów” – wydając opinię 

pozytywną, 

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 19 sierpnia 2009 r.: 

 

1. Zapoznał się z informacjami: 

a) Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie,                  

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego          

w Powiecie, 

c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie bezpieczeństwa budowlanego             

w Powiecie.  

2. Zapoznał się z załoŜeniami koncepcji funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                            

w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach opracowanymi przez 

kierowników przy udziale organizacji związkowych, uwzględniając ich negatywną opinię, co do 

połączenia zakładów lub ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego – podjął decyzję                

o tymczasowym wstrzymaniu działań związanych z realizacją koncepcji łączenia szpitali. 

Równocześnie zaakceptował stanowisko Dyrekcji i organizacji związkowych, zgodnie z którym 

pozostawienie zakładów w obecnej formie organizacyjno – prawnej pozwoli na realizację 

przyjętych załoŜeń restrukturyzacyjnych, które w duŜej mierze pokrywają się z kierunkami 

przekształceń wskazanymi we wcześniejszych opracowaniach, a ich realizacja moŜe ułatwić 

przeprowadzenie połączenia zakładów w przyszłości. 

3. Rozpatrzył pozytywnie prośbę Naczelnika Wydziału Oświaty o przyznanie środków                      

w wysokości 20.000 zł na pokrycie róŜnic kursowych powstałych w związku z realizacją 

projektu „Praktyka czyni mistrza – StaŜ w Niemczech” w ramach programu Leonardo da Vinci. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół                   

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

b) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego (dla Pani Edyty 

Bańczyk), 

c) 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 26 sierpnia 2009 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji imprezy pn. PoŜegnanie wakacji w ramach 

realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego pn. „Z Samurajem na wesoło”                       

z miesiąca sierpnia na 12 września br. 

2. Zapoznał się z pismami Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  

w Katowicach w sprawie odpowiedzi na Uchwałę Nr XXXVI/412/2009 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 30 lipca 2009 roku dotyczącą wystąpienia z apelem do Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne w 2009 

roku przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Zespół Opieki Zdrowotnej             

w Rydułtowach oraz informacją dotyczącą rozwiązania umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śląskim w rodzaju leczenia szpitalnego na Oddziale Urologii. Podjął decyzję           

o wystąpieniu z pismami do Dyrektorów SP ZOZ – ów w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach 

oczekując odpowiedzi, jak równieŜ przekazał ww. pisma do wiadomości Radzie Powiatu 

Wodzisławskiego. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej            

w Katowicach  informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Wodzisławskiego oraz 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą 

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

Śląskim” za pierwsze półrocze 2009 roku, 

b) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie 

„Zakup soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wodzisławskiego            

w sezonie zimowym 2009/2010” oraz „Remont chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi”, 

c) zmiany uchwały Nr 12/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 stycznia 2009 rok 

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu 

Śląskim, 

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

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. 

 
 


