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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

 

 

I.  Posiedzenie z dnia 1 grudnia r. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 r.; 

b) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok. 

2. Zarząd przyjął Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 

2007 r.” i przyjął projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

II.  Posiedzenie z dnia 6 grudnia 2006 r. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął pięć uchwał w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 

2006 rok oraz zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 

2006 rok. 

2. Zarząd zapoznał się ze skargą złoŜoną na Naczelnik Wydziału Oświaty przez 

nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.. 

3. Zarząd wyraził pozytywną opinię do propozycji powierzenia stanowiska 

wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. Panu Andrzejowi 

Kania. 

4. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie Nagrody Starosty za całokształt pracy w roku 

2006 dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz dla doradców 

metodycznych. 

5. Zarząd zatwierdził bez uwag projekty planów zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Wodzisław Śląski oraz Miasta Radlin. 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczył takŜe Starosta  i Wicestarosta poprzedniej kadencji 

p. Jan Materzok i Józef śywina, którzy przekazali najistotniejsze informacje na temat 

sytuacji Powiatu i budŜetu Powiatu Wodzisławskiego.  
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III.  Posiedzenie z dnia 13 grudnia br. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmian w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok oraz zmiany układu 

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

b) wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego jednostki organizacyjnej 

właściwej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego 

prowadzenia obsługi bankowej budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na rzecz innych 

jednostek organizacyjnych Powiatu. 

2. Zarząd uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Wodzisław Śląski obejmującego obszar oznaczony symbolem 

OK 3, OK 5 i OK 8. 

3. Zarząd rozpatrzył pismo radnej Pani BoŜeny Rączka w sprawie budowy chodnika przy 

ulicy CzyŜowickiej w Wodzisławiu Śląskim i zaakceptował propozycję odpowiedzi. 

 

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu.  

 

 


