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WOA.0716-2/ 125/08                                                                     Wodzisław Śl., 18.12.2008 r.  

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

I. Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2008 r.: 

      1.    Podjęto uchwały w sprawie: 

a) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmian układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

 

II. Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2008 r.: 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a)  zmiany uchwały o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie  

o zasięgu ponagminnym domu pomocy społecznej dla dzieci  

i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie na 53 miejsca, w okresie od  

1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., 

b) nadania Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Usług Pralniczych  

w Wodzisławiu Śląskim.  

 

III. Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008 r.: 

2. Zarząd po rozpatrzeniu wniosku P. Dezyderiusza Szwagrzak w sprawie rezygnacji  

z powierzonego stanowiska – Kierownika Zakładu Usług Pralniczych, podjął uchwałę 

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 listopada 

2008 r. nr 243/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu 

Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim Panu Dezyderiuszowi Szwagrzak. 

3. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Usług Pralniczych  

w Wodzisławiu Śl. Panu Wojciechowi Niemiec, 

b) rozłoŜenia na raty naleŜności pienięŜnej przypadającej Powiatowi 

Wodzisławskiemu z tytułu kary pienięŜnej nałoŜonej przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach na „JUBEX – 
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TRANSPORT SPEDYCJA – JÓŹWICKI, BASZTON” spółkę jawną  

w Rydułtowach za przejazd po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez 

zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu - Zarząd 

stwierdził, iŜ brak przesłanek do rozłoŜenia kary pienięŜnej na raty, 

c) udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na zadanie pod nazwą: „Budowa 

kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl.”, realizowane 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni , 

d) udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na zadanie pod nazwą: „Budowa 

kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Mszanie”, realizowane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni, 

e) udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na zadanie pod nazwą: „Budowa 

kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie”, realizowane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni, 

f) udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na zadanie pod nazwą: „Budowa 

kanalizacji deszczowej przy ul. Piecowskiej w Rydułtowach”, realizowane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni, 

g) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

4. Zarząd zaakceptował wysokość pomocy zdrowotnej zaproponowaną przez Komisję 

do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

 

IV. Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2008 r.: 

 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu 

Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie o zasięgu 

ponagminnym domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

intelektualnie – na 53 miejsca, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. 
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b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

2. Zarząd zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w dziedzinie 

kultury pn. Wodzisławski Przegląd Debeściaków Kabaretowych „WPADKa”. 

a) Zarząd wyraził zgodę na na zajęcie działek celem wykonania prac przy 

realizacji inwestycji pn.: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni 

oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.” – obręb Biertułtowy, 

Radlin, Wodzisław, Jedłownik.  

 

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 


