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WOA.0716-2/ 45/08                                                                      Wodzisław Śl., 27.03.2008 r.  

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

I. Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2008 r.: 

 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, 

c) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2008 rok. 

2. Zatwierdzono sprawozdanie Wodzisławskiego Stowarzyszenia Integracji Europejskiej 

z realizacji zadania publicznego w dziedzinie sportu i rekreacji p.n. „II Powiatowy 

Turniej Piłki Halowej „Hal CUP 2007 dla młodzieŜy powiatu wodzisławskiego”. 

3. Zapoznano się z pismami: 

a) Burmistrza Miasta Rydułtowy dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy obejmującego obszar 

oznaczony symbolem MP/13, 

b) Burmistrza Miasta Rydułtowy dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany 

fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/1-Z/1, 

c) Burmistrza Miasta Pszów dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów dla działek nr 1732/153, 

1734/154, 1738/155, 1733/153, 2476/154, 1739/159 połoŜonych w Pszowie przy 

ul. Niepodległości 

                 i postanowiono nie wnosić uwag i wniosków do przedmiotowych planów. 

4. Zapoznano się z publikacjami prasowymi oraz innymi dostępnymi dokumentami 

dotyczącymi Dyrektora DPS-u w Gorzycach. Mając na uwadze powagę  
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sprawy, postanowiono przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające, które 

obejmie weryfikację posiadanych przez Zarząd dokumentów w sprawie. Po ustaleniu 

faktów, Zarząd podejmie stosowną decyzję.  

5. Zapoznano się z pismem p. Sławomira Kulpy p.o. Dyrektora Muzeum w Wodzisławiu 

Śląskim w sprawie zakupu mapy pochodzącej z XVIII wieku.  

 

II. Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r.: 

 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) wydania opinii dotyczącej pozbawienia dróg połoŜonych na terenie Miasta 

Wodzisławia Śl.: ul. Karkoszka, ul. Miczurina i ul. Osadnicza, ul. Konwaliowa  

i ul. Adama Dzika,  kategorii drogi powiatowej, 

b) przyznania na wniosek Rady Społecznej ZOZ w Rydułtowach, nagrody rocznej  

w wysokości 5.000 zł. dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” za rok 2007, 

c) 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 rok 2007, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok, 

e) przedstawienie Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania  budŜetu 

Powiatu Wodzisławskiego za 2007 rok. 

2. WyraŜono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim  

a Kompanią Węglową S.A. w sprawie organizacji zajęć praktycznych dla uczniów  

w kopalniach Kompanii Węglowej. 

3. WyraŜono zgodę na rozpoczęcie procedury przedłuŜenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim 

dla Pani Beaty Rączka. 

4. Omówiono sprawę dot. moŜliwości ustanowienia w roku szkolnym 2008/2009 

odrębnego miejsca z zapewnieniem opieki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim dla dzieci i młodzieŜy upośledzonej 

umysłowo w stopniu głębokim, w którym młodzieŜ ta mogłaby czekać na opiekunów 
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lub autobus gminny. W związku z tym, Ŝe obowiązek zapewnienia dzieciom  

i młodzieŜy upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu do ośrodka umoŜliwiającego realizację obowiązku 

szkolnego spoczywa na gminie, postanowiono omówić w/w kwestie z wójtem gminy.  

5. Zatwierdzono i skierowano pod obrady Rady Powiatu: 

a) sprawozdanie z działalności za 2007 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim oraz powiatowych jednostek pomocy społecznej, 

b) sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XV/161/2000 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 27.03.2000r. 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.” za rok 2007, 

c) sprawozdanie z działalności za 2007 r. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 

d) sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za II półrocze 

2007 roku. 

6. WyraŜono zgodę na zawarcie aneksu do umowy Nr 9/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. 

z Janem oraz Bogumiłą Nataszy prowadzącymi działalność gospodarczą p.n. „Zakład 

Drogowy EVEREST” s.c. Jan Nataszy, Bogumiła Nataszy, dotyczącej zadania  

o nazwie „BieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego”.  

7. Zapoznano się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w Domu Pomocy 

Społecznej w Gorzycach. 

8. Przyjęto informację na temat pozyskanych środków zewnętrznych przez wydziały 

oraz jednostki organizacyjne Powiatu Wodzisławskiego w 2007 roku. 

9. WyraŜono zgodę na zgłoszenie przez Powiatowy Zarząd Dróg do dofinansowania 

zadania związanego z „Modernizacją nawierzchni, budową chodnika i kanalizacji 

deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim” w ramach 

dofinansowania ze środków finansowych budŜetu państwa inwestycji prowadzonych 

na drogach powiatowych. 

10. Zapoznano się z pismem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 

dotyczącym zamieszczonego w Nowinach Wodzisławskich artykułu p.t. „Nie mieszaj 

do tego papieŜa”.  
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III. Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2008 r.: 

 

1. Podjęto uchwały w sprawie: 

a) przyznania, na wniosek Rady Społecznej ZOZ w Wodzisławiu Śl., nagrody 

rocznej w wysokości 2.500 zł. dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim” za rok 2007, 

b) zmiany układy wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok. 

2. Zapoznano się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Wodzisław Śl. obejmującego obszar pojedynczych działek w 38 rejonach 

miasta i postanowiono nie wnosić uwag i wniosków do przedmiotowych planów. 

3. W związku z pismem Pani Gabrieli Kowalskiej skierowanym do Zarządu przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie przetargu na najem powierzchni 

uŜytkowej pod sklep w holu głównym Zespołu Poradni Specjalistycznych w 

Wodzisławiu Śl., postanowiono zwrócić się do Dyrektora ZOZ w Wodzisławiu Śl.  

z prośbą o ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych w w.w piśmie. 

4. Zapoznano się z pismami Sądu Rejonowego w Kutnie Wydział IV Pracy oraz 

Dyrektora DPS-u, stanowiącymi odpowiedź na zapytania Zarządu dotyczące osoby 

Pana Ryszarda Pawła Nawrockiego oraz z pismem Zakładowej Komisji NiezaleŜnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Domu Pomocy Społecznej  

w Gorzycach.  

 

Ponadto Zarząd rozpatrzył projekty uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego będące 

przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu.  

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 

/-/ mgr Jerzy Rosół 

 

 

 


