Wodzisław Śl., 30.04.2009 r.
BRZ.0049-05/09

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
- GŁÓWNE ZAGADNIENIA

I.

Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) dofinansowania

ze

środków

Powiatowego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej XI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla Szkół
Ponadgimnazjalnych,

organizowanego

przez

Zespół

Szkół

Zawodowych

w Wodzisławiu Śl.,
b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,
c) zmiany uchwały Nr 7/2008 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 kwietnia
2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania budŜetu powiatu.
2. Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od procedury przedłuŜenia powierzenia stanowiska
Dyrektora ZSP Nr 1 W Rydułtowach p. Renacie Gryt i o rozpoczęciu procedury
konkursowej w tym zakresie.
3. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla
Miasta Pszów” oraz sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Godów” za 2007 r. i 2008 r.

II. Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach,
1

b) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta
Rydułtowy,

przedłoŜonego

przez

Burmistrza

Miasta

Rydułtowy

pismami

z dn. 20.03.2009 r. o sygnaturach: UR.MP.7321-000001/08, UR.KW-000243/09;
UR.MP.7321-000002/08, UR.KW-000245/09; UR.MP.7321-000003/08, UR.KW000247/09,
c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek p. Andrzeja Lasoka, działającego w imieniu
Miasta Pszów w sprawie budowy łącznika pomiędzy ulicą Pszowską a Śląską w Pszowie.
3. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie
powierzenia

Miastu

Rybnik

zadania

publicznego

udzielania

pomocy

dziecku

z terenu Powiatu Wodzisławskiego – Szymonowi Grinspek w zakresie terapii integracji
sensorycznej (SI) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
4. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. do przetargu nieograniczonego na przygotowanie
i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych „Doskonalenie
nauczycieli w województwie” w 2009 roku organizowanego przez Kuratorium Oświaty
w Katowicach.
5. Zarząd zatwierdził wnioski w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 na
następujące zdania:
a) „Przebudowa

kanalizacji

sanitarnej

i

deszczowej

dla

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach”,
b) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 – II etap”,
i postanowił przekazać je do zaopiniowania przez Komisję Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
6. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Lubomia” za 2007 r. i 2008 r.
7. Zarząd zatwierdził prace Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych Powiatu Wodzisławskiego i postanowił przyznać:

2

a) dotację w wysokości 8.180,00 zł. dla Związku Sportowego „Langren Shihan” na
realizację zadania pt. „Z Samurajem na wesoło”,
b) dotację w wysokości 4.096,00 zł. dla Stowarzyszenia Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadania pt. „ PIK – Powiatowe Igrzyska Konne
Rydułtowy 2009”,
c) dotację w wysokości 3.320,00 zł. dla Stowarzyszenia Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadania pt. „Przygoda ze sportem –
propagowanie sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych”.
8. Zarząd postanowił wydać decyzję ustanawiającą trwały zarząd na rzecz Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Wodzisławiu Śl., na nieruchomości
połoŜonej w Wodzisławiu Śl., przy ul. 1 Maja 16 A.

III. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały nr 175/2005 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 14 września
2005

r.

w

sprawie

udzielenia

upowaŜnienia

dla

dyrektorów

jednostek

organizacyjnych i zakładów budŜetowych do składania w imieniu Powiatu
Wodzisławskiego oświadczeń woli (dot. zmiany siedziby Powiatowego Ośrodka
Adopcyjno-Opiekunczego),
b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym, powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złoŜone na
realizację zadań,
c) zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce”,
d) zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami Gminy Gorzyce”,
e) powierzenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie
przy ul. Orkana 23 czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a takŜe realizację zadania pn.:
„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej”,
f) powierzenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Wyszyńskiego 41 przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa hali
sportowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41”,
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g) wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej w postępowaniu
konkursowym na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” - wyznaczając Wicestarostę p. Tadeusz Skatułę,
h) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
2. Zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją w SPZOZ w Wodzisławiu Śl. przedstawioną
przez Dyrektora Szpitala, który poinformował o prowadzonych negocjacjach płacowych
w wyniku odwieszenia w dniu 23.03.2009r. sporu zbiorowego przez związki zawodowe.
Zarząd nie wyraził zgody na udział Wicestarosty Tadeusz Skatuły (zaproponowanego
przez związki zawodowe i Dyrektora Szpitala) jako mediatora w sporze wobec braku
gwarancji bezstronności, z uwagi na to, iŜ jest jednym z członków Zarządu, który
zatrudnia Dyrektora Szpitala uczestniczącego w sporze. Według oświadczenia Dyrektora
negocjacje są w toku, a w obecnej sytuacji niemoŜliwe są podwyŜki płac proponowane
przez związki zawodowe.
3. Zarząd

przyjął

sprawozdanie

jednostek

organizacyjnych

pomocy

społecznej

z dokonanych umorzeń naleŜności oraz udzielonych ulg za okres od 01.01.2009 r. do
31.03.2009 r.
4. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Mszana” za 2007 r. i 2008 r.

IV. Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) wyraŜenia opinii o wniosku Burmistrza Miasta Radlin o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej,
b) wyraŜenia zgody na realizację przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim zadania pod nazwą „Modernizacja instalacji ciepłej wody uŜytkowej
z zastosowaniem kolektorów słonecznych Zespołu Poradni Specjalistycznych przy
ul. 26 Marca 164”,
c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
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2. Zarząd zatwierdził prace Komisji ds. Opiniowania Nagrody i WyróŜnienia Powiatu
Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu i postanowił:
a) przyznać Nagrody następującym osobom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tomaszowi Sikora
Patrykowi Pawłaszczyk
Michałowi Mitko
Arturowi Dzierwa
Arkadiuszowi Kozyra
Bogdanowi Milion
Aleksandrze Pustołka
Czesławowi Rychlik

b) przyznać WyróŜnienia następującym osobom:
1) Dagmarze Szurek
2) Agacie Stebel
3) Kacprowi Bilczewskiemu
4) Andrzejowi Kubica
5) Dawidowi Blanik
6) Arturowi Ferens
7) Dominice Bieleckiej
8) Sabinie Śpiewak
9) Beacie Sosna
10) Krzysztofowi Skorupa
3. Zarząd Powiatu zatwierdził wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 dla
projektu p.n. „ŚcieŜka edukacyjna przy ZST” realizowanego przez Zespół Szkół
Technicznych przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śl. i postanowił przekazać go do
zaopiniowania przez Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

V. Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) niewyraŜenia zgody na umorzenie naleŜności z tytułu wystawienia not księgowych
przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach dla Zakładu WielobranŜowego
„SZMUSZ” ul. Mikołowska 32, 44-200 Rybnik,
b) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu
Śl. z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
„Remont nawierzchni ulicy Bohaterów Warszawy w Rydułtowach”,
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c) powierzenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach czynności
związanych z realizacją zadania: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej po
dotychczasowych trasach dla zespołu szkół Ponadgimnazjalnych na 2 w Rydułtowach
przy ul. Obywatelskiej 30”,
d) zatwierdzenia

listy

stypendystów

Powiatu

Wodzisławskiego,

projektu

„Eurostypendium drogą do dyplomu” realizowanego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budŜetu państwa,
e) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
2. Zarząd wytypował przedstawicieli organu prowadzącego do prac Komisji Konkursowej
na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Rydułtowach przy ul. Skalnej 1 w osobach: Jerzy Rosół, Mieczysław Kowalski,
BoŜena Rączka.

Ponadto Zarząd zaopiniował i rozpatrzył wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu
Wodzisławskiego,

które

są

przedmiotem

obrad

dzisiejszej

sesji

Rady

Powiatu

Wodzisławskiego.

Sekretarz Powiatu
/…/ mgr GraŜyna Durczok
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