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Wodzisław Śl., 25.06.2009 r.  

BRZ.0049- 07/09                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2009 r.: 

 

1. Zarząd zatwierdził: 

a) roczne sprawozdania finansowe za rok 2008 samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”. 

b) protokół z prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i postanowił przyznać dotację 

Polskiemu Związkowi Niewidomych – Oddział Śląski na zadanie pn.: „Zakup, 

szkolenie i utrzymanie podczas szkolenia psa przewodnika dla mieszkańca powiatu 

wodzisławskiego całkowicie niewidomego członka Polskiego Związku Niewidomych 

Pana Andrzeja Kroemera zamieszkałego przy ul. Bocznej 24, 44-300 Wodzisław 

Śląski”. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 

rok oraz zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

  

II. Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2009 r.: 
 

1. Zarząd zapoznał się z: 

a) aktualną sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach oraz Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.  

b) informacją o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach i zaakceptował kandydaturę p. Piotra 

Skowronka na ww. stanowisko. 



2 
 

2. Zarząd przyjął:  

a) opracowanie pt. „Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu”, 

b) „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego”, 

c) „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Wodzisławskiego za okres 2007-2008”, 

d) „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marklowice                       

za 2007 r. i 2008r. ”.   

3. Zarząd 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 jezdni ul. 1 Maja w Gołkowicach”, 

b) zmiany uchwały nr 106/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 13 maja 2009 

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

przez Gminę Mszana Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację 

zadań przy drogach powiatowych, 

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

− Gminę Marklowice z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Budowa 

zatoki autobusowej przy ul. Szymanowskiego w Marklowicach”, 

− Gminę Godów i Gminę Lubomia z przeznaczeniem na realizację zadań przy 

drogach powiatowych, 

d) zmiany uchwały Nr 219/2007 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 7 listopada 

2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Nagrody Powiatu w Dziedzinie 

Kultury, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, 

f) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                 

o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 206.000 euro dla dostaw                  

i usług w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z potrzebą zaciągnięcia przez 

Powiat Wodzisławski długoterminowego kredytu w kwocie 1.600.000zł. 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego w związku             

z realizacją inwestycji na drogach powiatowych. 
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III. Na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2009 r.: 

 

1. Zarząd omówił aktualną sytuację w SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. związaną z trwającym 

sporem zbiorowym. Zarząd ponowił prośbę do Dyrektora ZOZ-u dotyczącą bieŜącego 

informowania o aktualnej sytuacji w zakładzie, a w trakcie trwania akcji protestacyjnej do 

codziennego przedstawiania pisemnego raportu o podjętych działaniach w przedmiocie 

rozwiązania sporu, aŜ do czasu jego rozwiązania.    

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 

rok oraz zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

 

IV. Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2009 r.: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:  

a) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla: 

p. Jolanty Podleśny, p. Marcina Kopczyńskiego, p. Alicji Kozdruń. 

b) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy firmą Vattenfall Distribution Poland 

S.A. w Gliwicach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.             

na sprzedaŜ elementów sieci i urządzeń przyłącza w Wodzisławiu Śl. przy                   

ul. Wałowej 30.   

 

V. Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2009 r.: 

 
Zarząd wysłuchał informacji Dyrektora SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. dotyczącej przebiegu 

akcji protestacyjnej związków zawodowych w szpitalu trwającej od godz. 10.00 do 12.00 oraz 

informacji o przebiegu spotkania Dyrektora z przedstawicielami związków zawodowych, 

które odbyło się po zakończeniu akcji protestacyjnej. W wyniku przeprowadzonych rozmów 

nadal nie osiągnięto porozumienia, a związki zawodowe wysunęły dodatkowe Ŝądania 

dotyczące gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników oraz przekształcenia umów           

o pracę na czas określony w umowy na czas nieokreślony.  

 

VI. Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 r.: 

 

Zarząd spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w SP ZOZ              

w Wodzisławiu Śl. i zapoznał się z ich stanowiskiem w sprawie sporu zbiorowego. W wyniku 
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dyskusji ustalono z organizacjami związkowymi kolejny termin spotkania z Dyrektorem 

ZOZ-u na terenie zakładu pracy na dzień 24.06.2009 r. Do udziału w spotkaniu jako 

obserwatora Zarząd wydelegował Wicestarostę p. Tadeusza Skatułę.  

  

VII.  Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r.: 

 

1. Zarząd przyjął projekty pism do Wojewody Śląskiego oraz właściwych organów gmin             

i powiatów dotyczące wyraŜenia opinii o projektach uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie ograniczenia działalności samodzielnego publicznego 

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

polegającego na likwidacji: 

a) Poradni Endokrynologicznej i Poradni Schorzeń Tarczycy w Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

b) Poradni Alergologii Dziecięcej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2              

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 

c) Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 

2. Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji ds. Opiniowania Nagrody Powiatu 

Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury oraz podjął decyzję o przyznaniu nagród 

następującym osobom: 

− Ewie WroŜynie-Chałupskiej, 

− Krystianowi Dziubie, 

− Irenie Sauer, 

− Czesławie Somerlik, 

− Urszuli Santarius, 

− Wandzie ElŜbiecie Jankowskiej. 

3. Zarząd zaakceptował zmianę lokalizacji planowanego do realizacji projektu Zespołu 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. pn. „ŚcieŜka edukacyjna przy ZST”. 

4. Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach: 

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

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski oraz jej udzielenia, 
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b) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla:              

p. Katarzyny Pierzyckiej, p. Jacka Kwapisz, p. Barbary Grzyb, p. Andrzeja Smiatek, 

p. Daniela Szuszkowskiego, p. Lidii Porwoł, p. Magdaleny Majchrowskiej,                     

p. Damiana Materzoka, p. Anny Tkocz, p. Artura Hausmana, p. Agnieszki Wdowiak, 

p. Adama Malina, p. Eweliny Seget, p. Sylwii Czarneckiej, p. Wojciecha Szymiczek, 

p. GraŜyny Musiolik, p. Moniki Rajnhold, p. Iwony RyŜ, p. Mateusza Sitek,                    

p. Aleksandra Tlołka, p. Krzysztofa Zielonka, p. Jacka Sędek, p. Aleksandry 

Zielonka, p. Hanny Mizia, p. Grzegorza śymełki, p. Katarzyny Klima, p. Małgorzaty 

Powaga, p. Barbary Budka, 

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. 

 


