
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

1. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2007r.: 

 

-  Podjęto uchwały w sprawie: 

a) zmiany  treści Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim 

b) przyznania premii dyrektorowi SP ZOZ w Rydułtowach (wysokość premii 35%) 

c) przyznania premii dyrektorowi SP ZOZ w Wodzisławiu Śl. (wysokość premii 30%) 

-  Rozpatrzono pozytywnie projekt planów naborowych na rok szkolny 2007/2008 szkół 

       i placówek oświatowych. 

- Zapoznano się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  z dokonanych 

umorzeń naleŜności oraz udzielonych ulg. 

- Podjęto decyzję w sprawie udzielenia dotacji na złoŜone w ramach otwartego konkursu 

oferty na zadania publiczne z zakresu sportu lub rekreacji. 

Wpłynęło 8 ofert, z czego do udzielenia dotacji zakwalifikowało się 5 złoŜonych przez: 

a) Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Pszów 

b) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Radlin” 

c) Klub Sportowy „Górnik Radlin” 

d) Polski Związek Niewidomych – Koło w Wodzisławiu Śl. (dwie oferty) 

 

2. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 7 lutego 2007r.: 

 

- Podjęto uchwały w sprawie:  

a) wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do komisji 

inwentaryzacyjnej mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Wodzi-

sławskiemu 

b) wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do przejmowania 

mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Wodzisławskiego. 



- Przyjęto projekt decyzji administracyjnej dotyczącej oddania w trwaly zarząd nieruchomości 

Powiatu Wodzisławskiego, połoŜonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 na rzecz 

Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

- Zapoznano się ze sprawozdaniami Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami, 

Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 
 

3. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 14 lutego 2007r.: 

 
- Podjęto uchwałę w sprawie opracowania ukadu wykonawczego budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych Powiatowi Wodzisławskiemu ustawami na 2007 r. 

- Zapoznano się z wnioskami komisji w sprawie udzielenia dotacji na oferty złoŜone  

w ramach otwartego konkursu  na zadania publiczne z zakresu kultury. 

Wpłynęło 8 ofert, z czego do udzielenia dotacji zakwalifikowało się 5 złoŜonych przez: 

a)  Wodzisławskie Centrum Kultury (dwie oferty) 

b)  Polski Związek Niewidomych – Koło w Wodzisławiu Śl. 

c) Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie 

d) Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców 

Decyzja o przyznaniu dotacji będzie rozpatrzona po dostarczeniu przez ww. organizacje 

korekt kosztorysów. 

 

4. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 lutego 2007 r.: 

 

- Zapoznano się z informacją roczną z wykonania planu finansowego Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach. 

- Podjęto dwie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

oraz zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok. 

- Podjęto decyzję, w sprawie udzielenia dotacji na oferty złoŜone w ramach otwartego 

konkursu na zadania publiczne z zakresu sportu lub rekreacji, po dokonaniu korekt 

kosztorysów przez wnioskodawców,  przyznając: 

a) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” Pszów – kwotę – 4000 zł. 

b) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trójka Radlin” – kwotę – 2000 zł. 



c) Klubowi Sportowemu „Górnik Radlin” – kwotę – 2000 zł. 

d) Polskiemu Związkowi Niewidomych – Koło w Wodzisławiu Śl. – kwotę – 1800 zł. 

Korekta kosztorysu złoŜona przez Polski Związek Niewidomych – Koło Wodzisław Śląski na 

drugie zadanie nie została przygotowana zgodnie z wytycznymi Zarządu, w związku z czym 

wnioskodawca na to zadanie nie otrzymał dofinansowania. 

 

Ponadto na wszystkich posiedzeniach Zarządu rozpatrywano  i opiniowano projekty uchwał 

Rady Powiatu Wodzisławskiego, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

 

 

 


