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Wodzisław Śl., 28.05.2009 r.  

BRZ.0049- 06/09                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Na posiedzeniu w dniu 6 maja 2009 r.: 
 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

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. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie – Powiat 

Wodzisławski – Godów – m. Skrzyszów – DP 5020S”, 

b) dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej projektów pod nazwą: 

− „ŚcieŜka edukacyjna przy ZST” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych 

przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim, 

− „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach”, realizowanego przez Powiat 

Wodzisławski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 

− „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej po dotychczasowych trasach dla 

Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 – II etap” 

realizowanego przez Powiat Wodzisławski – Zespół Szkół Technicznych, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

2. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach przeprowadzonych w 2008 roku na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego. 

3. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Rydułtowy” za 2007r. i 2008 r. 
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II. Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2009 r.: 
 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Wodzisławskiemu przez gminy Wodzisław Śląski, Rydułtowy i Mszana z przeznaczeniem 

na realizację zadań przy drogach powiatowych,  

b) wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności 

Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, 

c) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół                 

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

2. Zarząd rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia „Grupa Inicjatyw Twórczych” z Rydułtów na 

realizację zdania publicznego p.n. Konwent RPG „FORT 2009” i zdecydował o niewyraŜeniu 

zgody na jego realizację ze względu na to, iŜ nie jest moŜliwe przeprowadzenie wszystkich 

wymaganych procedur w terminie wskazanym przez organizację składającą ofertę.  

 
 
III. Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2009 r.: 
 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, 

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

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

chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej”, 

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

z siedzibą w Syryni przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Przebudowa ul. 

Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW932”, 

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

2. Zarząd przyjął informację Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i przeciwpowodziowego dla Powiatu Wodzisławskiego.  

3. Zarząd przyjął informację Referatu Zarządzania Kryzysowego o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim.  
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4. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2009 r. 

5. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wodzisław 

Śląski za 2007 r. i 2008 r. 

6. Zarząd wyraził zgodę na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wodzisławski.  

7. Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie środków w wysokości 5 tys. zł. na zakup nagród za 

osiągnięcia w zawodach sportowych dla druŜyn szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Wodzisławski.  

 

IV. Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2009 r.: 
 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Gorzyce 

Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach 

powiatowych, 

b) wyraŜenia opinii o propozycji zaliczenia dróg przebiegających na obszarze Gminy Godów do 

kategorii dróg gminnych,  

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

Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na zadanie o nazwie: „Budowa chodnika            

i remont nawierzchni ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie – Powiat Wodzisławski – 

Godów – m. Skrzyszów – DP 5020S”, realizowane w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, 

d) wyraŜenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pani Moniki Jendrysik na stanowisku zastępcy 

dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

2. Zarząd przyjął informację Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wodzisławskim za rok  2008. 

3. Zarząd zapoznał się z informacją na temat aktualnej sytuacji Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Gorzycach i jego oświadczeniem w tej sprawie.  

 

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

  


