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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI  
- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 
 
 
I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2012 r.: 

 

1. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego  

na lata 2012–2022 i postanowił zwrócić się do Przewodniczącego Rady Powiatu  

o zwołanie w miesiącu lipcu sesji Rady Powiatu w celu rozpatrzenia i ewentualnego 

podjęcia ww. uchwały. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) powierzenia Pani Teresie Jakubiak stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim, w wyniku przeprowadzonego 

postępowania konkursowego, 

2) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla: 

Anny Przybyła – Skatuła, Alicji Foltyn, Anny Mucha, Grzegorza Mięsok, 

Wioletty Worach, Anny Politowicz, Ireny Pluta, Edyty Matera, 

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu 

pomocy finansowej przez: 

a) Gminę Mszana w wysokości 9 545 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: 

Opracowanie dokumentacji pod nazwą „Wykonanie chodnika wraz                    

z kanalizacją deszczową przy ul. Centralnej w Połomi w rejonie wiaduktu nr 

WD 530 nad autostradą A-1”, 

b) Miasto Wodzisław Śląski w wysokości 85 714 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Aktualizacja baz danych kartograficznych 

prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                     

i Kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisław Śląski”, 



4) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Mszana i sołectwa Gogołowa, 

5) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok.  

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2012 r.: 

 

1. Zaakceptował wysokość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 17 880 zł. 

zaproponowaną przez Komisję do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Wodzisławski. 

2. Przyjął zmiany w planach naborowych do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2012/2013.  

3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 roku w sprawie 

budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami, który jest 

przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowań dotyczących udzielenia 

zamówień publicznych, a także realizację zadania: „Termomodernizacja budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Michalskiego 12” 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, 

2) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski             

w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku.  

3) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla: 

Zuzanny Kozub, Adrianny Garbulowskiej – Gulec, Darii Rajman – Morawiec, 

Izabeli Kowalskiej – Cichos, Jerzego Dychała, Kamila Waliczek, Agnieszki 

Machnik, Karoliny Migas, Agnieszki Mroziakiewicz, Alicji Różak, Małgorzaty 

Janeckiej, Judyty Lamża, Agnieszki Wojcieszenko, Janusza Sokół, Michała 

Smudy, Joanny Kabut, Moniki Horyśniak, Eweliny Limanowskiej – Golda, 

Hanny Topol, 

4) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 

 



III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2012 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na zawarcie aneksu do Umowy nr 7 – dotacje sport - o wsparcie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą; „Pożegnanie lata z siatkówka” w związku 

ze zmianą numeru rachunku bankowego MKS „ZORZA” Wodzisław Śląski. 

2. Rozpatrzył pismo Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego – Młodzieżowego 

Ośrodka „Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski” z dnia 27 czerwca 2012 roku          

w sprawie wyrażenia zgody na sprostowanie błędnego zapisu w umowie na 

realizację zadania publicznego „Szczęśliwa kobieta – rodzinie na zdrowie – 

promocja zdrowego stylu życia mieszkanek Powiatu Wodzisławskiego”, 

przychylając się do prośby ww. Stowarzyszenia dotyczącego zmian w zapisie, co do 

ilości dotowanych uczestników.  

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowań dotyczących udzielenia 

zamówień publicznych, a także realizację zadania” „Przebudowa kanalizacji 

deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach przy         

ul. Skalnej 1” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach”, 

2) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 


