Wodzisław Śl., 26.03.2009 r.

BRZ.0049-04/09

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

I.

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poliglota biznesu – wsparcie
edukacji przedsiębiorczości i języków obcych w Rydułtowach” w ramach Działania
9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Priorytetu IX –
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
b) wydania postanowienia w związku z pozytywnym uzgodnieniem projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Miasta
Wodzisławia Śląskiego, przedłoŜonego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia
Śląskiego pismem z dnia 13.02.2009 r. o sygn. Nr AU-7321-00009/08,
c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
2. Zarząd przyjął sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” za 2008 rok.
3. Zarząd

rozpatrzył

pozytywnie

prośbę

Dyrektor

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w Wodzisławiu Śl. o zwiększenie środków na wydatki bieŜące z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne i postanowił przyznać na ten cel kwotę 92 tys. zł. z rezerwy
budŜetowej.
4. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przedłuŜenia powierzenia stanowisk dla
następujących dyrektorów:
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a) Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. p. Danuty Mielańczyk,
b) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
p. GraŜyny Majchrowskiej,
c) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych Nr 1 w Rydułtowach p. Renaty Gryt,
d) Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie
p. Jarosława Rudola.
5. Zarząd

przyjął

informację

na

temat

planów

naborowych

do

klas

I

szkół

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski oraz o planowanych
kierunkach kształcenia w technikum uzupełniającym i szkołach policealnych dla
młodzieŜy, a takŜe w szkole dla dorosłych.

II. Na posiedzeniu w dniu 4 marca 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) wyraŜenia opinii o propozycji zaliczenia drogi przebiegającej na obszarze Gminy
Miasto Rydułtowy do kategorii dróg gminnych,
b) określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złoŜone na
realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego
c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok,
d) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2009 rok.
2. Zarząd zaakceptował i skierował do Wojewody Śląskiego oraz właściwych organów gmin
i powiatów pisma w sprawie wyraŜenia opinii o przekształceniach w strukturze
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na:
a) likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego,
b) likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni RejonowoSpecjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
c) likwidacji Poradni Neurologicznej w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Nr 2
w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
d) likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej
Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
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e) likwidacji Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Nr 2
w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
f) likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej oraz Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych
Dzieci w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy
ul. Strzelców Bytomskich 11.
3. Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania w 2008 r. uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr XXV/272/2001 z dnia 29.01.2001 r. z późn. zm. w sprawie zasad
nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości powiatu oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy lata i skierował je pod obrady Rady Powiatu.

III. Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) wyraŜenia opinii o wniosku Wójta Gminy Mszana o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej,
b) udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu „Sojusz dla pracy” w ramach
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
c) udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim do składania woli związanych z prowadzeniem bieŜącej
działalności Powiatu Wodzisławskiego,
d) powierzenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy
ul. Obywatelskiej 30 czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a takŜe realizację zadania
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
e) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu wodzisławskiego na 2009 rok.
2. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim oraz powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
za 2008 rok i skierował je pod obrady Rady Powiatu.
3. Zarząd zaakceptował treść Informatora Naborowego na rok szkolny 2009/2010 i wyraził
zgodę na jego wydanie.
3

4. Zarząd zapoznał się z informacją o wnioskach z prognozy liczby oddziałów w latach 2009
– 2012 i organizacji pracy szkoły.
5. Zarząd przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu następujące sprawozdania:
a) sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27.03.2000 r. w sprawie zasad przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu
medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” i „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wodzisławiu Śl.”,
b) sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze
2008 r.

IV.

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) przedstawienia

Radzie

Powiatu

Wodzisławskiego

oraz

Regionalnej

Izbie

Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu
Wodzisławskiego za 2008 rok,
b) przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego sprawozdań z wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach” za 2008 rok,
c) powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złoŜone na realizację zadań
publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, sportu lub rekreacji,
ochrony i promocji zdrowia, a takŜe ochrony środowiska,
d) zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Mszana”,
e) zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Mszana”,
f) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok oraz zmiany układu
wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
2. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Gorzyce” za okres od 2007 r. do 2008 r.
3. Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim na 2008 r. oraz sprawozdanie z jej
działalności za 2008 rok.
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4. Zarząd zatwierdził wniosek w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 dla
XI

Powiatowego

Konkursu

Ekologicznego

dla

Szkół

Ponadgimnazjalnych

organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. i przekazał do
zaopiniowania przez Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
5. Zarząd zaakceptował i przesłał do Burmistrza Miasta Rydułtowy odpowiedź
na zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Rydułtowy uchwały Nr XXIII/215/08
z

dn.

26.09.2008

r.

o

przystąpieniu

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony
symbolem MP/15, który połoŜony jest pomiędzy ul. Gajową, granicą administracyjną
Miasta Rydułtowy z Miastem Pszów, ul. KrzyŜkowicką, granicą planu MP/8,
ul. Gen. Józefa Bema.
6. Zarząd zaakceptował i przesłał do Burmistrza Miasta Rydułtowy odpowiedź na
zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Rydułtowy uchwały Nr XXIII/216/08
z

dn.

26.09.2008

r.

o

przystąpieniu

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony
symbolem MP/16, który połoŜony jest pomiędzy ul. Raciborską, granicą planu
miejscowego oznaczonego symbolem MP/11, granicą administracyjną Miasta Rydułtowy
z Gminą Gaszowice i Miastem Rybnik, granicą planu miejscowego oznaczonego
symbolem MP/10, drogą dojazdową, granicą planów miejscowych oznaczonych MP/6
i MP/9.

V.

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2009 r.:

1. Podjęto uchwały w sprawie:
a) powołania

Komisji

ds.

Opiniowania

Nagrody

i

WyróŜnienia

Powiatu

Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu,
b) powołania komisji do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski oraz jej udzielania,
c) złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Szkolne Centrum
Informacji” w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług
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edukacyjnych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
d) złoŜenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Szkolny Ośrodek Kariery”
w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług
edukacyjnych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
e) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
2. Zarząd spotkał się z reprezentacją nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Rydułtowach i wysłuchał ich stanowiska w sprawie przedłuŜenia powierzenia
stanowiska Dyrektor p. Renacie Gryt na kolejną kadencję oraz sytuacji panującej
w szkole. Zarząd zapoznał się takŜe ze stanowiskiem Dyrektor p. Renaty Gryt w tej
sprawie.
3. Zarząd rozpatrzył prośbę Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyty Glenc o ponowne
rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach
Programu „Moje boisko – Orlik 2012” z powodu znacznego wzrostu wymaganego
wkładu własnego Powiatu. Na podstawie kosztorysu sporządzonego przez biuro
projektowe koszt inwestycji szacuje się obecnie na kwotę 1 379.500 zł., a nie 1.000.000
zł. jak zakłada „Program”, co powoduje zwiększenie wysokości wkładu własnego
Powiatu z 334.000 zł. do 703.500 zł. (t.j. o 369.500 zł.) Biorąc pod uwagę powyŜsze
Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania pod nazwą „Moje boisko – Orlik
2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach z powodu braku
dodatkowych środków na zabezpieczenie zwiększonego wkładu własnego, mając
równocześnie na uwadze potrzebę dofinansowania brakujących środków w Oświacie.
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu o wprowadzenia stosowanych zmian
do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok
i zgłoszenia ich jako autopoprawki Zarządu.
4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śl. o udzielenie pomocy finansowej na zakup
doposaŜenia oddziałów szpitalnych i zdecydował przyznać dotację w wysokości 5 tys zł.
na zakup kardiomonitora.
5. Zarząd

przyjął

sprawozdanie

Powiatowego

Ośrodka

Doskonalenia

Nauczycieli

w Wodzisławiu Śl. z realizacji planu pracy za rok 2008.
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