
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

1. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 9 maja 2007r.: 

 

• Podjęto uchwały w sprawie: 

a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu 

Wodzisławskiego w dziedzinie kultury, 

b) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu 

Wodzisławskiego w dziedzinie sportu lub rekreacji, 

c) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa 

chodnika przy ul. 1–go Maja w Gołkowicach”, 

d) wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa 

chodnika i remont nawierzchni ul. Moszczeńskiej w Mszanie”, 

e) zawarcia porozumień z gminami: Godów, Lubomia, Marklowice, Mszana, 

Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski dotyczące funkcjonowania 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. oraz 

rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością, 

f) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Wodzisławiu Śl., 

g) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 

rok, 

h) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, 

• WyraŜono zgodę na: 

a) wydanie kolejnej publikacji z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”, 

b) współorganizację Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnifika 2007”, 

c) współorganizację „V Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych” 



d) utworzenie stanowiska kierownika praktycznej nauki zawodu w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wodzisławiu Śl. z dniem 1 września 

2007 roku, 

e) przystąpienie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śl. do przetargu nieograniczonego na przygotowanie  

i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych 

„Doskonalenie nauczycieli w województwie” w 2007 roku organizowanym 

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

f) podpisanie aneksu do porozumienia zawartego dnia 3 marca 2005 r. w sprawie 

kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej 

–Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, 

g) zwiększenie środków na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych  

w roku 2007. 

• Zapoznano się ze sprawozdaniem z przeglądu szkół i placówek oświatowych  

w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy i sprawowania nad nimi prawidłowej 

opieki. 

 

 

2. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 16 maja 2007r.: 

 

• Podjęto uchwały w sprawie:  

a) ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego  

w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 

b) wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego jednostki organizacyjnej 

właściwej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na rzecz innej jednostki organizacyjnej Powiatu, 

c) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, 

• Zapoznano się z: 

a) wynikami z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko 

kierownika Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl., 



b) propozycją podziału środków budŜetowych wygenerowanych  

w wyniku rozliczenia 2006 roku, 

c) projektem koncepcji funkcjonowania szpitali w Powiecie Wodzisławskim. 

• WyraŜono zgodę na współorganizację IV edycji Powiatowego Konkursu 

Gawędziarskiego „Pogodomy po naszymu”. 

 

3. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 23 maja 2007 r.: 

 
•  Podjęto uchwały  w sprawie: 

a) udzielenia upowaŜnienia Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Zarządzania 

Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim na przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego powyŜej kwoty stanowiącej 

równowartość 60.000 EURO na roboty budowlane w budynku przy ul. 

Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim, 

b) zmiany treści regulaminu organizacyjnego Powiatowego Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

c) zmiany treści regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

d) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok. 

• WyraŜono zgodę na: 

a) podpisanie umowy w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozadaniowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie, uczniów klas wielozawodowych 

z ZSP w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 

Wodzisławski, 

b) podwyŜkę płac pracowników administracji i obsługi w szkołach i palcówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. 

• Zapoznano się z: 

a) informacją o zmianie w  planie dochodów i wydatków rachunku dochodów 

własnych na rok budŜetowy 2007 Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, 



b) opinią na temat kandydata na stanowisko Kierownika Powiatowego 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim, 

c) projektem zawiadomienia do prokuratury o zaistnieniu okoliczności mogących 

świadczyć o popełnieniu przestępstwa przez p. Czesława Burka. 

• Zaakceptowano sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski 

Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 70 – lecia szermierki  

w Radlinie” w dziedzinie sportu lub rekreacji  złoŜone przez UKS „Trójka Radlin”. 

 

 

4. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 31 maja 2007 r.: 

 

• Podjęto uchwały w sprawie: 

a) przyznania premii dyrektorowi ZOZ – u w Rydułtowach – w wysokości 30% 

wynagrodzenia zasadniczego, 

b) przyznania premii dyrektorowi ZOZ – u w Wodzisławiu Śl. – w wysokości 30% 

wynagrodzenia zasadniczego, 

c) powierzenia jednostce organizacyjnej – Powiatowemu Zarządowi Dróg Śl. z/s  

w Syryni, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiosny Ludów w celu poprawy 

skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 oraz DW932” projektu, który będzie 

ubiegał się o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 

d) zatrudnienia pani Celiny Uherek – Biernat na czas nieokreślony na stanowisko 

dyrektora Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, 

e) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok. 

• Zapoznano się z informacją o: 

a) osiągnięciach uczniów szkół ponadgimnazjalnych w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, 

b) najlepszych absolwentach klas maturalnych, 

c) wykonaniu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za 2006 rok, 



d) dokonanych przeksięgowaniach w ramach planu wydatków rachunku dochodów 

własnych na 2007 r. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 

e) udzielonych poręczeniach i gwarancjach za 2006 rok, 

f) projekcie koncepcji połączenia ZOZ – ów. 

 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano  i opiniowano projekty uchwał Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

 

 

 


