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Wodzisław Śl., 19.02.2009 r.  

 

BRZ.0049-03-02/09                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2009 r.: 

 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

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

Mszana Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie 

chodników w ciągu dróg powiatowych połoŜonych na terenie Gminy Mszana w 2009 

roku, 

b) ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie 

kultury, sportu lub rekreacji, ochrony i promocji zdrowia, a takŜe ochrony 

środowiska, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 

2. Zarząd przyjął i przekazał pod obrady Rady Powiatu: 

a) sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim za 

2008 rok, 

b) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami za 

2008 rok.  

3. Zarząd zaakceptowanie wydanie publikacji z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego” 

o tematyce „Zespół budynków Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dra Alojzego 

Pawelca” autorstwa Pawła Porwoła. 
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II. Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2009 r.: 

 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, 

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

Gorzyce Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 

nr 5044S w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych                  

2008-2011”, 

c) umorzenia naleŜności pienięŜnych Pani Magdalenie Jeszka zamieszkałej                    w 

Rydułtowach, ul. Plebiscytowa 36/34 z tytułu nieuregulowania odpłatności za pobyt 

w rodzinie zastępczej dzieci Sławomira i Dariusza Jeszka za okres od marca 2002 r. 

do kwietnia 2004 r. stanowiącej kwotę 28.401,60 zł., 

d) udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                 

im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, Panu Jarosławowi Rudol, do złoŜenia wniosku, 

podpisania umowy na realizację i realizację programu przy współpracy                        

z organizacją „Polsko - Niemiecka Współpraca MłodzieŜy” (PNWM) na wymianę 

polskiej młodzieŜy oraz młodzieŜy z gimnazjum w Genthin, 

e) wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej w postępowaniu 

konkursowym na stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego II samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej                

w Rydułtowach”,  

f) wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej w postępowaniu 

konkursowym na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

2. Zarząd przyjął i przekazał pod obrady Rady Powiatu sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Zarządu Dróg za 2008 rok. 

3. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie kształcenia w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 

Wodzisławski. 
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4. Zarząd wyraził zgodę na wydanie decyzji administracyjnej ustanawiającej trwały zarząd 

na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu Śl.,                     

na nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Wodzisławiu Śl., przy ul. Wałowej 30. 

 
 

III. Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2009 r.: 

 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Rydułtowach, Pani Renacie Gryt, do złoŜenia wniosku, zawarcia umowy na 

realizację i realizację programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” (LLP) w ramach 

programu Comenius, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, 

c) upowaŜnienia kierowników powiatowych jednostek budŜetowych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych tych jednostek. 

2. Zarząd przychylił się częściowo do wniosku Komisji BudŜetu i Finansów z dnia 

16.02.2009r. dotyczącego wprowadzenia zmian do projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego, uwzględniając poprawkę dotyczącą 

wykreślenia w § 1 pkt 3. 

 

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 

 


