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Wodzisław Śl., 30.07.2009 r.  

BRZ.0049- 08/09                                                         

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r.: 

 

1. Przyjął roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na terenie 

Gminy Radlin za okres 2007-2008. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl.             

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

„Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl.”, 

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 8 lipca 2009 r.: 
 

1. Zapoznał się z „Informacją na przegląd Systemu Zarządzania Jakością przez Kierownictwo 

Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. za okres II półrocze 2008 r. – I półrocze 2009 r.”         

i przyjął zaproponowane zmiany, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój SZJ  w Starostwie. 

2. Zaakceptował: 

a) wysokości pomocy zdrowotnej proponowanej przez Komisję ds. rozpatrywania podań               

o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, 

b) zmiany w planach naborowych na rok szkolny 2009/2010. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl.             

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

„Rozbiórka wiaduktu na ul. 1 Maja w Skrzyszowie”, 
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b) wyraŜenia opinii o propozycji zaliczenia dróg przebiegających na obszarze Gminy 

Marklowice, tj. nowo wykonanych odcinków ulicy Zielonej oraz ulicy Środkowej, do 

kategorii dróg gminnych – wydając opinię pozytywną, 

c) powierzenia Panu Piotrowi Skowronkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, 

d) przedłuŜenia powierzenia Panu Jarosławowi Rudolowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23, 

e) przedłuŜenia powierzenia Pani GraŜynie Majchrowskiej stanowiska dyrektora Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, Oś. 1 Maja 16A, 

f) przedłuŜenia powierzenia Pani Danucie Mielańczyk stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Gałczyńskiego, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,  

h) wskazania dwóch członków zarządu powiatu upowaŜnionych do dokonywania czynności 

prawnych polegających na zaciągnięciu długoterminowego kredytu w wysokości 

1.600.000zł. przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego w związku z realizacją inwestycji na drogach powiatowych.  

 
 
III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2009 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na wycięcie 7 sztuk drzew znajdujących się na nieruchomości Powiatu 

Wodzisławskiego przy ul. Wałowej 30 (PCPR) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka   

nr 3308/35 o powierzchni 0,2132 ha, karta mapy 3, obręb Wodzisław, księga wieczysta          

KW nr 59315 W.  

2. Przyjął sprawozdanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z dokonanych umorzeń 

naleŜności oraz udzielonych ulg za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. zgodnie z § 11 

załącznika nr 1 do uchwały nr XLIX/614/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

21.09.2006 r.  

3. Zaakceptował projekt pisma do Wojewody Śląskiego oraz właściwych organów gmin                     

i powiatów w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego         

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 

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

polegającego na likwidacji Poradni Alergologicznej.  
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4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia opinii o propozycji zaliczenia części drogi gminnej nr 1454035 t.j. odcinka             

ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn i drogi gminnej oznaczonej nr 1454036 t.j. odcinka 

od skrzyŜowania z ul. Wesołą w miejscowości Pietraszyn do skrzyŜowania z drogą 

wojewódzką nr DW 916, do kategorii dróg powiatowych – wydając opinię pozytywną, 

b) wyraŜenia opinii o propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi 

powiatowej nr 3528 S od ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn do granicy Państwa (gmina 

Krzanowice) – wydając opinię pozytywną, 

c) umorzenia naleŜności pienięŜnych Panu Adamowi Bańczyk, Pani Iwonie Nawrot, Panu 

Wiesławowi Nawrot, z tytułu nieuregulowanych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych,  

d) rozłoŜenia na raty Państwu Jadwidze i Waldemarowi Dmochowskim spłaty naleŜności                

z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach,   

e) udzielenia upowaŜnienia dla Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego do przekazywania 

właściwym instytucjom uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu oraz do przygotowania 

korespondencji w sprawach będących przedmiotem obrad Zarządu oraz kierowania ich do 

wskazanych adresatów.   

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2009 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na zwiększenie środków na wydatki budŜetowe Powiatowego Urzędu Pracy                

z rezerwy budŜetowej, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej.   

2. Zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 

nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”.   

3. Podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) powierzenia Powiatowemu Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu 

Śląskim administrowania nieruchomością Powiatu Wodzisławskiego połoŜoną                           

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

b)  obniŜenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni nieruchomości połoŜonej w budynku przy 

ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach przeznaczonej do oddania w dzierŜawę 

Zespołowi Opieki zdrowotnej w Rydułtowach z kwoty 7 zł/m2  na kwotę  3,5 zł/m2, 
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c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2009 r.: 

 

1. Przyjął informacje z wykonania 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.  

2. Podjął decyzję o przygotowaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg projektu do „Narodowego 

Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w sprawie realizacji wspólnie z Gminą Godów 

zadania dotyczącego budowy chodnika wraz z remontem nawierzchni ul. 1 Maja w 

Gołkowiacach w 2010 roku.  

3. Nie wyraził zgody na przedłuŜenie Państwu Urszuli Przetak i Arturowi Adamiak zam.                   

w Wodzisławiu Śl. umowy uŜyczenia na okres jednego roku gruntu o pow. 432 m2, 

stanowiącego część nieruchomości połoŜonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 15, 

stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

a) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl.             

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

„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Piecowskiej w Rydułtowach”, 

b) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar połoŜony przy ulicy 

Bogumińskiej oraz ulic: Chrobrego, Radlińskiej, Radlińskie Chałupki, ograniczony 

obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta, tereny przy 

ulicy 26 Marca, Basenowej i Rybnickiej w Wodzisławiu Śląskim przedłoŜony przez 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego pismem z dnia 14 lipca 2009 roku, 

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. 

 
 


