
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 28 lutego 2007r.: 

 

• Podjęto uchwały w sprawie: 

a) nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  

w Gorzycach, 

b) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla p. 

Joanny Musioł, 

c) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla p. 

Ewy Olejniczak. 

d) przyznania premii dyrektorowi ZOZ – u w Rydułtowach – 30% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

e) przyznania premii dyrektorowi ZOZ – u w Wodzisławiu Śl. – 25% 

wynagrodzenia zasadniczego, 

f) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 

rok, 

g) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, 

h) wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego jednostki organizacyjnej 

właściwej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu, 

• WyraŜono zgodę: 

a) na wydanie Informatora Naborowego na rok szkolny 2007/2008, 

b) przeprowadzenie naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2007/2008 

drogą elektroniczną, 

c) zabezpieczenie środków  na pokrycie kosztów związanych z udziałem uczniów 

Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu na 

Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców „ICYS 2007”, 

d) przyznanie dodatkowych środków finansowych na wykonanie kanalizacji 

sanitarnej dla Zespołu Szkół Technicznych  w Wodzisławiu Śl. 



• Podjęto decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu 

Dróg w Wodzisławiu Śl., nieruchomości gruntowej, zabudowanej, połoŜonej w Syrynii, 

przy ul. Raciborskiej. 

• Zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego 

za II półrocze 2006 r. 

 

2. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 7 marca 2007r.: 

 

• Podjęto uchwały w sprawie:  

a) zawarcia aneksów porozumień z Miastami Radlin, Rydułtowy oraz Wodzisław 

Śl. dotyczących kwot dotacji na prowadzenie przez te Miasta Ogniska 

Plastycznego i Ognisk Pracy Pozaszkolnej na rok budŜetowy 2007, 

b) udzielenia pełnomocnictwa p. Stefanii Zwierz, pełniącej obowiązki Dyrektora 

ZST w Wodzisławiu Śl., do składania oświadczeń woli wraz z członkiem 

Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz do dokonywania rozliczeń 

finansowych w związku z prowadzeniem inwestycji pod nazwą „Rozbudowa  

i modernizacja kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92”. 

• Wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora 

do spraw lecznictwa w SP ZOZ Wodzisław Śl. 

• Podjęto decyzję w sprawie udzielenia dotacji na oferty złoŜone w ramach otwartego 

konkursu na zadania publiczne z zakresu kultury, po dokonaniu korekt kosztorysów przez 

wnioskodawców,  przyznając: 

a) Wodzisławskiemu Centrum Kultury – kwotę 1500zł, 

b) Polskiemu Związkowi Niewidomych – 820 zł, 

c) Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Radlinie – 750 zł, 

d) Cechowi Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. – kwotę 850 zł. 

• Zapoznano się ze sprawozdaniem  z realizacji zadania publicznego realizowanego przez 

Miejski Klub Sportowy „Odra” z siedzibą w Wodzisławiu Śl. pt.: „Turniej piłkarski szkół 

podstawowych powiatu wodzisławskiego”. 

• Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności PCPR oraz jednostek organizacyjnych za 

2006 rok. 

 



 

3. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 14 marca 2007 r.: 

 
•  Podjęto uchwały  w sprawie: 

a) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śl.”, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, 

• WyraŜono zgodę na sprzedaŜ kopiarki znajdującej się w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

• Zaakceptowano sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego przez 

Wodzisławskie Centrum Kultury pt.: „Magiczne miejsca Wodzisławia Śl.”. 

• Podsumowano kadencję Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 

przy Staroście Powiatu Wodzisławskiego. 

 

4. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 21 marca 2007 r.: 

 

 
• Podjęto uchwały  w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr 12/2006 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 

2006 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyŜurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2007, 

b) powierzenia Powiatowemu Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami  

w Wodzisławiu Śląskim administrowania nieruchomościami Powiatu 

Wodzisławskiego połoŜonymi w Wodzisławiu Śl. przy ul. dr Mendego 3, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, 

d) upowaŜnienia kierowników powiatowych jednostek budŜetowych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych tych jednostek, 

e) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wodzisławskiego na 2007 

rok 

 



 

 

5. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 marca 2007 r. 

 

• Podjęto uchwały w sprawie:  

a) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

b) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i i placówek, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, 

c) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych 

w Pszowie, p. GraŜynie Szweda, do podpisania umowy o fundusze na 

sfinansowanie projektu „Polska – Ukraina. Tak daleko, a tak blisko” 

finansowanego przez Centrum Kultury Narodowej, 

d) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych 

w Pszowie, p. GraŜynie Szweda, do podpisania umowy o fundusze na 

sfinansowanie projektu „Wspólne korzenie” w ramach programu „MłodzieŜ  

w działaniu”, 

e) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych 

w Pszowie, p. GraŜynie Szweda, do podpisania umowy o fundusze na 

sfinansowanie projektu „The Eagle English Eye In Pszów”, finansowanego 

przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok. 

• Zapoznano się ze sprawozdaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śl., z realizacji planu pracy za rok 2006. 

 

 

 

Ponadto na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano  i opiniowano projekty uchwał Rady 

Powiatu Wodzisławskiego, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

 

 

 


