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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI  

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAW SKIEGO 

 

I.  Posiedzenie Zarządu z dnia 3 listopada br. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany treści Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim; 

b) zatrudnienia Pana Ryszarda Pawła Nawrockiego na czas nieokreślony na stanowisku 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach; 

c) powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim Pani 

Celinie Uherek – Biernat; 

d) udzielenia upowaŜnienia dla p.o. Kierownika Powiatowego Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, Pani 

Celinie Uherek – Biernat; 

e) przyznania za miesiąc październik 2006 r. premii dyrektorowi samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim” w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego; 

f) przyznania za miesiąc październik 2006 r. premii dyrektorowi samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego; 

g) odpowiedzi na skargę Pani Agnieszki Piechaczek na Powiat Wodzisławski w sprawie 

nie zakwalifikowania do programu stypendialnego; 

h) zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Burmistrzowi Miasta Radlin 

uprawnień zarządcy dróg powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg; 

i) zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Burmistrzowi Miasta Pszów 

uprawnień zarządcy dróg powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg; 

j) zmiany układu wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

l) upowaŜnienia kierowników powiatowych jednostek budŜetowych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych tych jednostek.  
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2. Zarząd rozpatrzył prośbę Pana Czesława Parma i wyraził zgodę na całkowite 

zwolnienie z odpłatności za naukę córki Moniki Parmovej uczennicy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie, która posiada obywatelstwo czeskie ze stałym 

pobytem w Polsce.  

 

II.  Posiedzenie z dnia 9 listopada 2006 r. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara 

Langego w Wodzisławiu Śl. , Panu Romanowi Owczarczykowi, do złoŜenia wniosku 

oraz podpisania umowy o finansowanie projektu „Razem w Unii Europejskiej”  

w ramach Programu Interreg IIIA Czechy – Polska; 

b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara 

Langego w Wodzisławiu Śl., Panu Romanowi Owczarczykowi, do złoŜenia wniosku 

oraz podpisania umowy o finansowanie projektu „Euro-Standard Usług” w ramach 

Programu Leonardo da Vinci; 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok; 

d) powierzenia Powiatowemu Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami  

w Wodzisławiu śląskim administrowania nieruchomością Powiatu Wodzisławskiego 

połoŜoną w Gaszowicach na ulicy Rydułtowskiej 1; 

e) powierzenia Powiatowemu Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami  

w Wodzisławiu Śląskim administrowania nieruchomością Powiatu Wodzisławskiego 

połoŜoną w Radlinie na ulicy Orkana 10 

2. Zarząd zatwierdził Plan Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 

2007 rok 

3. Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śląskim  

i podjął decyzję o przyznaniu z rezerwy budŜetowej ogólnej środków w wysokości 

40.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej, zakup sprzętu  

i wyposaŜenia indywidualnego straŜaków. 
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III.  Posiedzenie z dnia 15 listopada 2006 r. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złoŜone na realizację zadania 

publicznego z zakresu  ochrony zdrowia i przyjęcia Regulaminu jej działania; 

b) przedstawienia projektu uchwały budŜetowej Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

w Katowicach; 

2. Zarząd podjął decyzję o wszczęciu procedury dotyczącej przyjęcia przez Radę 

Powiatu Wodzisławskiego uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/604/2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie dokonania 

przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na 

likwidacji określonych komórek organizacyjnych i postanowił wystąpić do Wojewody 

Śląskiego i samorządów gmin z terenu powiatu wodzisławskiego objętych statutowym 

działaniem ZOZ Rydułtowy w sprawie wyraŜenia opinii do w/w projektu uchwały. 

3. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śl. i wyraził zgodę na pełną 

realizację planu dotacji na 2006 rok w wysokości 55.000 zł. 

4. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektor niepublicznej szkoły Kształcenia Ustawicznego dla 

Dorosłych GWARANT  i wyraził zgodę na  przeniesienia części dotacji na 2006 r. 

z Prywatnego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na utworzone Uzupełniające 

Liceum Ogólnokształcące. 

5. Zarząd zaakceptował projekt „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2007 rok” i zobowiązał naczelnik Wydziału SSR do przedstawienia 

w/w projektu organizacjom pozarządowym w celu konsultacji.  

 

IV.  Posiedzenie z dnia 20 listopada 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; 
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b) podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przeprowadzonego 

przetargu pisemnego na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, 

będącej własnością Powiatu Wodzisławskiego, połoŜonej w gminie Gaszowice – 

obręb Piece.  

2. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora SOSW w Wodzisławiu Śląskim w sprawie 

przyznania dodatkowych środków z przeznaczeniem na remonty i podjął decyzję  

o przyznaniu z rezerwy budŜetowej środków w wysokości 15.000 zł.  

3. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu 

Śląskim w sprawie przyznania dodatkowych środków z przeznaczeniem na zakup 

pracowni technologii gastronomicznej i podjął decyzję o przyznaniu z rezerwy 

budŜetowej kwoty 100.000 zł. na w/w cel. 

4. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora PCPR w Wodzisławiu Śl. w sprawie przyznania 

dodatkowych środków z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników 

jednostek organizacyjnych powiatu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i podjął 

decyzję o przyznaniu z rezerwy budŜetowej ogólnej kwoty 40.000 zł. na w/w cel. 

5. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl. w sprawie przyznania 

dodatkowych środków z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na 

wynagrodzenia pracowników i podjął decyzję o przyznaniu z rezerwy budŜetowej 

ogólnej kwoty 20.000 zł. z przeznaczeniem na w/w cel. 

6. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora PZZN w Wodzisławiu Śl. w sprawie przyznania 

dodatkowych środków z przeznaczeniem na remonty w obiektach w Wodzisławiu Śl. 

na Os XXX lecia  oraz w Radlinie przy ulicy Orkana i podjął decyzje o przyznaniu  

z rezerwy budŜetowej kwoty 50.000 zł. na w/w cel.  

 

V. Posiedzenie z dnia 23 listopada br. – najwaŜniejsze tematy: 

 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) przyznania za miesiąc listopad 2006 r. premii dyrektorowi samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”  

w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego; 

b) przyznania za miesiąc listopad 2006 r. premii dyrektorowi samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej „Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  

w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego; 
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c) zatwierdzenie treści Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.; 

d) udzielenia p.o. Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu dot. nieruchomości zabudowanej 

budynkiem, połoŜonej w Wodzisławiu Śl. na Os XXX lecia 60 w zakresie bieŜącego 

utrzymania i eksploatacji części wydzielonej nieruchomości; 

e)   udzielenia p.o. Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu dot. nieruchomości zabudowanej 

budynkiem połoŜonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 w zakresie bieŜącego 

utrzymania i eksploatacji części wydzielonej nieruchomości; 

f) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani 

Aliny Wójcik – pedagoga szkolnego w ZST w Wodzisławiu Śl.; 

g) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani 

Moniki Brych – nauczyciela języka angielskiego w ZSP Nr 1 w Rydułtowach; 

h) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla Pana 

Sławomira Pindor – nauczyciela języka angielskiego w ZSP w Pszowie; 

i) umorzenia naleŜności pienięŜnych związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 

podatkowa; 

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

wykonawczego budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 r. 

2. Zarząd podjął decyzję o wszczęciu procedury i wystąpieniu do samorządów z terenu 

Powiatu Wodzisławskiego oraz do Śląskiej Izby Aptekarskiej o wydanie opinii dot. 

rozkładu godzin pracy oraz dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego na 2007 r. 

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację na temat rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

zadanie publiczne Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.  

4. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektor Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śl. w sprawie przyznania dodatkowych środków z przeznaczeniem na 

wyposaŜenie auli oraz renowację fortepianu i podjął decyzję o przyznaniu  

z rezerwy budŜetowej ogólnej kwoty 50.000 zł. na w/w cel. 
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5. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Rydułtowach w sprawie przyznania dodatkowych środków z przeznaczeniem na 

zakup pomocy naukowych i podjął decyzję o przyznaniu z rezerwy budŜetowej kwoty 

25.000 zł. na w/w cel. 

6. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora DPS w Gorzycach w sprawie przyznania 

dodatkowych środków z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w DPS-ie  

i podjął decyzję o przyznaniu kwoty 40.000 zł. na w/w cel. 

7. Zarząd wyraził zgodę na pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Wodzisławiu Śl. przez obecną wicedyrektor Panią Ewę Orzechowską 

– Sowa, w związku ze zwolnieniem lekarskim dyrektor P. Danuty Mielańczyk oraz 

wyraził zgodę na powołanie nowego wicedyrektora. 

8. Zarząd dokonał rozdysponowania środków finansowych w „Planie przychodów  

i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

rok 2007”. 

9.  Zarząd wyraził zgodę na organizację II Turnieju Samorządowców w Piłce NoŜnej 

Halowej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego i wydatkowanie na ten cel 

kwoty do 2.500 zł.  

10. Zarząd przyjął informację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Wycena 

nieruchomości gruntowych wraz ze zlokalizowanymi na nich budynkami i 

budowlami”.  

 

Ponadto Zarząd rozpatrzył i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu 

Wodzisławskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

Wodzisław Śląski, 27.11.2006 r. 


