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Wodzisław Śl., 24.08.2012 r.  
BRZ.0021.08.2012                                                         
 

 
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 
W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI  

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 
 
 
 
I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2012 r.: 

 

1. Podjął decyzję o przyznaniu: 

1) Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu: 
a) w kategorii: osoby fizyczne, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym 19 osobom, w tym 1 drużynie  
(4 osobowej): 
- Adamowi Pawłowskiemu  w wysokości 700 zł, 
- Dominice Bieleckiej   w wysokości 650 zł, 
- Sylwii Molitor    w wysokości 650 zł, 
- Agacie Warło    w wysokości 650 zł, 
- Wojciechowi Fojcikowi  w wysokości 650 zł, 
- Filipowi Kroemerowi   w wysokości 600 zł, 
- Marcinowi Kołoczkowi  w wysokości 600 zł, 
- Mateuszowi Rokowi   w wysokości 550 zł, 
- Danielowi Marcolowi  w wysokości 550 zł, 
- Martynie Szymańskiej  w wysokości 500 zł, 
- Dominice Mosler   w wysokości 700 zł, 
- Dawidowi Węglarzowi  w wysokości 500 zł, 
- Piotrowi Chodyce  w wysokości 500 zł, 
- Damianowi Kempnemu w wysokości 600 zł, 
- Darii Hibner   w wysokości 500 zł, 
- Wioletcie Elias, Aleksandrze Siwoń, Weronice Skorupie, Laurze Boryczce 

(drużyna)  w wysokości 200 zł dla każdej z zawodniczek (łącznie 800 zł) 
b) w kategorii: trenerzy prowadzący zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 4 osobom: 
- Aleksandrze Pustołce  w wysokości 700 zł, 
- Krzysztof owi Skorupie w wysokości 600 zł, 
- Bolesławowi Mice  w wysokości 600 zł, 
- Alfredowi Kucharczykowi w wysokości 600 zł, 

c) w kategorii: trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności 
sportowej 3 osobom: 
- Leszkowi Bednorzowi   w wysokości 600 zł, 
- Sławomirowi Szurkowi  w wysokości 600 zł, 
- Wojciechowi Kroemerowi  w wysokości 600 zł, 

2) Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu: 
a) w kategorii: osoby fizyczne, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym 8 osobom: 
- Łukaszowi Ferencowi, 
- Maciejowi Kowalskiemu, 
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- Konradowi Kołaczyk, 
- Kamilowi Kaczmarkowi, 
- Kacprowi Blanikowi, 
- Tomaszowi Jurczykowi, 
- Marcie Wójcik, 
- Aleksandrze Małek, 

b) w kategorii: trenerzy prowadzący zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  
5 osobom: 
- Markowi Przybyszowi, 
- Robertowi Szindlerowi, 
- Bogdanowi Milionowi, 
- Tomaszowi Sośnie, 
- Dariuszowi Targoszowi. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

na realizację następujących zadań: 

a) „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl.  

i ul. Turskiej w Wodzisławiu Śl.”,  

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 326 338 zł, przy czym Miasto Wodzisław 

Śląski oraz Gmina Gorzyce sfinansują powyższe zadanie w kwocie po 50 000 zł. 

b) „Kupno/dostawa soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego w sezonie zimowym 2012/2013”, 

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 908 000 zł. 

2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 841 595 zł na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2012 roku w związku  

z realizacją inwestycji drogowych w gminach Gorzyce, Godów i Lubomia, 

3) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok.  

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2012 r.: 

 

1. Przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim za pierwsze półrocze 2012 roku, a także podjął uchwałę  

o przedstawieniu tej informacji Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach.  

Do końca czerwca br. zobowiązania ZOZ-u ogółem wynosiły 22 614 484 zł, w tym 

wymagalne 4 224 186 zł, a wynik finansowy stanowiła strata w wysokości 4 044 942 zł. 
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2. Przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 sierpnia 2012 r. 

projekty uchwał w następujących sprawach: 

1) zmiany uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka  

w Gorzyczkach, 

2) ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego. 

3. Wyraził zgodę na przyznanie ze środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu 

na ochronę środowiska kwoty 186 460 zł na proekologiczne zadanie inwestycyjne Powiatu 

pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Rydułtowach”. 

4. Postanowił unieważnić postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów wejścia głównego do 

budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy  

ul. Gałczyńskiego 1”, gdyż złożone w jego ramach oferty (I na kwotę 151 526 zł, a II na 

kwotę 154 803 zł) przewyższają środki zabezpieczone w budżecie Powiatu na realizację  

ww. zadania tj. 109 090 zł. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących 

udzielenia zamówień publicznych na realizację następujących zadań:  

a) „Remont boiska sportowego wraz z utwardzeniem terenu własnej działki Zespołu 

Placówek Szkolno – Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. przy  

ul. M. Kopernika 71”, 

b) „Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pracownie rysunku, 

malarstwa i rzeźby wraz z zapleczem magazynowym w istniejącym budynku 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 41”, 

2) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 

III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2012 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na złożenie wniosku przez Powiat Wodzisławski do projektu Ministerstwa 

Edukacji Narodowej „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 

kompleksowym wspomaganiu szkół” w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet III „Wysoka 

jakość systemu oświaty” Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.  
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Uczestnikami tego projektu mogą być szkoły wszystkich typów, za wyjątkiem specjalnych  

i artystycznych. Głównym założeniem tego projektu jest przygotowanie powiatów na terenie 

całej Polski do wspierania szkół w doskonaleniu nauczycieli poprzez wprowadzenie nowego 

system funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli. Aktualnie 59 szkół z terenu 

Powiatu Wodzisławskiego zadeklarowało chęć uczestniczenia w tym projekcie. Wartość 

projektu szacuje się na kwotę ok. 1.600.000 złotych, która w przypadku zakwalifikowania 

się wniosku w 100% finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie 

realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego wraz z Powiatowym 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 

a) na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5020 S  

w Krostoszowicach”,  

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 459 952 zł, przy czym Gmina Godów 

dofinansuje to zadanie kwotą 190 000 zł, a pozostałą część sfinansuje Powiat. 

b) na realizację następujących zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

powiatowych: 

- „Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg solarko-piaskarką wraz  

z opłużonym nośnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie 

zimowym 2012/2013: Rejon I, Rejon II, Rejon III”,   

- „Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg ciągnikiem opłużonym wraz  

z rozrzutnikiem na terenie Powiatu Wodzisławskiego w sezonie zimowym 

2012/2013: Rejon I, Rejon II”, 

2) nadania Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Aktywności Zawodowej Zakładowi 

Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, 

Nadanie nowego Regulaminu Organizacyjnego związane jest z koniecznością 

dostosowania brzmienia dotychczasowego Regulaminu do aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz zmienionej formy organizacyjno-prawnej z samorządowej 

jednostki budżetowej na samorządowy zakład budżetowy. 

3) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 841.595,00 zł 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 
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Wodzisławskiego w 2012 roku powstałego w związku z realizacją inwestycji na drogach 

powiatowych.”, w następującym składzie: 

a) Katarzyna Lerch  - Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 

      (Przewodnicząca Komisji) 

b) Justyna Wuwer  - Inspektor Biura Zamówień Publicznych, 

c) Sylwia Burda   - Inspektor Biura Zamówień Publicznych,       

d) Maria Durczok  - Inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego, 

e) Katarzyna Niemiec  - Inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego. 

 

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2012 r.: 

 

1. Przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 sierpnia 2012 r. 

projekty uchwał w następujących sprawach: 

1) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

2) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" oraz 

zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

3) zmiany uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu 

pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł, 

Dokonanie zmian w ww. uchwale wynika z prośby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego o zmianę przeznaczenia udzielonej pomocy finansowej z zakupu 

analizatora do badań biochemicznych na zakup kabiny bodypletyzmograficznej. 

4) udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

ustanowionego na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami 

w Wodzisławiu Śląskim, na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 

Wodzisławskiego, 

5) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia  

22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz  

z załącznikami. 
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2. Przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu: 

1) „Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie 

Wodzisławskim w okresie czerwiec 2011 – lipiec 2012”, 

2) „Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego 

za okres 2 lat – od czerwca 2010 r. do maja 2012 r.”. 

3. Udzielił upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim do reprezentowania Zarządu Powiatu 

Wodzisławskiego w negocjacjach dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za 

grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 463/20 o pow. 0,0038 ha, 

położony w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, wydzielony pod poszerzenie istniejącej 

drogi publicznej powiatowej ul. Gen. Józefa Bema.  

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) udzielenia Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Wodzisławiu Śl. pełnomocnictwa do zatwierdzania projektu „Postawmy na jakość IV” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa 

dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

2) 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, 

3) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok.   

 

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2012 r.: 

 

1. Przyjął i skierował pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 sierpnia 2012 r. 

projekty uchwał w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu nieruchomością przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim na rzecz Powiatowego Zakładu 

Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, 

 



7 
 

2) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/166/2012 z dnia 26.01.2012 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego  

z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

nr 935 tj. ulicy Raciborskiej z ulicami Generała Józefa Bema i Czernicka  

w Rydułtowach” w ramach Programu Zadań na Drogach Wojewódzkich 

Współfinansowanego w 2012 roku przez Jednostki Samorządu Terytorialnego – 

Programu WID 2012. 

2. Zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w następujących sprawach: 

a) rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Błatonia z dnia 12 lipca 2012 roku na działalność 

Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 

b) wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez p. Henryka Rducha, 

p. Stanisława Ryszkę i p. Pawła Rducha z dnia 29 lipca 2012 roku na działalność 

Starosty Wodzisławskiego, 

c) przekazania skargi Państwa Ilony i Jerzego Błatoń z dn. 17.08.2012 r. organowi 

właściwemu do jej rozpoznania – skarga dotyczy „działań Starosty 

Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę myjni samochodowej „Czysty PL” s.c. M. Eliasz,  

K. Wojciechowski, T. Wojciechowski w Wodzisławiu śl. przy ul. Radlińskiej”. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o nazwie: „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5002 S  

– w ramach usuwania szkód górniczych”, 

Planowany remont przeprowadzany będzie na ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl.,  

a wartość tego zamówienia ustalono na kwotę 325.000 zł. 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Syryni, 

Przyjęcie nowego Regulaminu Organizacyjnego PZD związane jest z optymalizacją 

zarządzania zasobami ludzkimi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zatrudnienia 

pracowników oraz ograniczeniu liczby komórek organizacyjnych jednostki. Stąd też 

zlikwidowany został Dział Służby Drogowej, a jego zadania przekazane zostały Działowi 

Utrzymania Dróg i Mostów. Jednocześnie część dotychczasowych zadań tego ostatniego 

działu w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, 

przeniesionych zostało do Działu Planowania i Inwestycji. W następstwie tych zmian 
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planuje się zwolnić wyłącznie jednego pracownika posiadającego ustalone prawo do 

świadczeń emerytalnych. Pozostali pracownicy likwidowanego działu znajdą 

zatrudnienie w zreorganizowanych działach jednostki. 

3) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok.  

 

 

VI. Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2012 r.: 

 

Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez p. Jerzego Błatonia z dnia  

21 sierpnia 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego. 

 

 


