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Wodzisław Śl., dn. 27 czerwca 2013 r.  

BRZ.0021.7.2013                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI  

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r.: 

 

1. Zapoznał się z opinią i raportem biegłego rewidenta sporządzoną z badania sprawozdania 

finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2012 i podjął uchwałę w sprawie przekazania 

ww. sprawozdania Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 

2. Po przyjęciu informacji o aktualnej sytuacji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

postanowił wystąpić do Rady Powiatu z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie udzielenia 

Zakładowi pomocy finansowej w formie pożyczki w wysokości 700 000 zł,  

z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.  

(Zobowiązania ogółem wynoszą 26 769 486 zł, a zobowiązania wymagalne 9 077 741 zł) 

3. Podjął decyzję o ogłoszeniu naboru w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego  

w Wodzisławiu Śl. dotyczącego wyłonienia doradcy metodycznego języka angielskiego  

i matematyki, z uwagi na kończące się kadencje obecnych doradców. 

4. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Rydułtowach do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Moja 

praca – lubię to!” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII, 

Celem projektu jest promocja kształcenia zawodowego, w ramach którego zostaną 

zorganizowane wycieczki do zakładów pracy oraz na uczelnie wyższe. Budżet projektu 

wynosi 7 500 zł, z czego 80% dofinansowanych zostanie z programu Działaj Lokalnie, 

16 % stanowić będzie wkład własny niefinansowy, a 4% wkład własny finansowy 

zabezpieczony w budżecie placówki. 

2) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 
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II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. 

względem Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 2 306 zł, powstałych w związku  

z organizacją w dniach 4-5 sierpnia 2012 r. zawodów sportowych Drift Open, uwzględniając 

uzasadnienie trudnej sytuacji finansowej Izby, uniemożliwiającej uregulowanie tej 

należności jednorazowo. 

2. Wyraził zgodę na dokonanie wycinki 13 drzew rosnących na nieruchomości (stanowiącej 

własność Powiatu Wodzisławskiego), będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu 

Dziecka w Gorzyczkach, ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.  

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śląskim, do złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy  

i realizacji projektu pn. „Wymiana polsko-niemiecka” przy współpracy z organizacją 

„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), 

Celem projektu jest współpraca między ZSP w Wodzisławiu Śl. i jej partnerem z Niemiec, 

integracja międzykulturowa młodzieży, przełamywanie stereotypów oraz poznawanie 

wspólnego dziedzictwa kulturowego. Koszt realizacji projektu wyniesie około 10 000 zł,  

z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowić będzie około 50%-60%,  

a pozostałe koszty zostaną pokryte przez uczniów uczestniczących w projekcie.  

2) wyrażenia woli nabycia udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej  

Sp. z o.o. w Raciborzu, 

Na podstawie niniejszej uchwały Powiat Wodzisławski nabędzie od Powiatu 

Raciborskiego nieodpłatne 235 udziałów PKS w Raciborzu o wartości nominalnej 500 zł 

każdy. Pozwoli to na wykonywanie zadania własnego Powiatu związanego  

z organizowaniem powiatowych przewozów użyteczności publicznej, o których mowa  

w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.  

3) uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla 

wskazanych obszarów Miasta Rydułtowy oraz Miasta Radlin, 

4) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  
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III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013 r.: 

 

1. Zapoznał się z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za 2012 rok i postanowił przedstawić Radzie 

Powiatu projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia ww. sprawozdania. 

2. Podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla: 

a) Klubu Olimpiad Specjalnych „Tygrysy” z Gorzyc na zadanie pt. „Jestem sportowcem”  

w wysokości  3 480 zł,  

b) Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach na zadanie  

pt.: „My też” w wysokości 12 340 zł, 

c) Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek na zadanie pt.: „Siła rehabilitacji  

w powrocie osoby niepełnosprawnej do zdrowia i życia społecznego”, w wysokości  

3 940 zł.  

Podmioty te otrzymały dotacje zgodnie z wnioskowaną wysokością.  

Ponadto, Zarząd postanowił ogłosić ponowny konkurs ofert w tym zakresie, z uwagi na  

niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków. 

3. Wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą: „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz 

Powiatu Wodzisławskiego”, ze względu na zmianę wysokości środków finansowych 

pozyskanych z innych źródeł publicznych.   

4. Postanowił przyznać środki finansowe w wysokości 177 717 zł dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach na realizację zadania „Adaptacja sali lekcyjnej 

oraz części korytarza na pracownię gastronomiczną wraz z zapleczem”.  

Potrzeba realizacji tego zadania wynika z decyzji sanepidu, orzekającej konieczność 

przeniesienia pracowni gastronomicznej z pomieszczeń piwnicznych na wyższą kondygnację. 

5. Nie przyjął oferty kupna lub przejęcia w drodze darowizny na rzecz Powiatu 

Wodzisławskiego nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb 

Radoszowy, stanowiącej własność Pani Wiolety Sosna.  

Decyzja ta podyktowana była tym, iż przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 

budynkiem mieszkalnym z 1910 r., w którym znajduje się 5 lokali w części zamieszkałych,  

a ponadto obciążona jest pozostałym do spłaty kredytem hipotecznym. 
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6. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym aktywów trwałych 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zlokalizowanych w budynku Zespołu Poradni 

Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności medycznej i obniżenie stawki czynszu, 

Przedmiotowe pomieszczenia wynajęto Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

„Lexton” – Usługi Medyczne mgr Katarzyna Michalska–Wilk Wodzisław Śląski, a stawkę 

czynszu obniżono do wysokości 1 zł netto za 1 m2 na okres trzech miesięcy w związku  

z tym, iż najemca będzie musiał ponieść dodatkowe nakłady finansowe związane  

z wykonaniem robót remontowych. 

2) udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej  

w Wodzisławiu Śląskim kpt. mgr inż. Markowi Misiurze do złożenia wniosku i zawarcia 

umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie o dotację w wysokości 1 434 000 zł przeznaczoną na dofinansowanie 

przedsięwzięcia w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych 

inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią  

w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, 

Potrzeba ponownego udzielenia ww. pełnomocnictwa wynika z faktu, iż po weryfikacji 

audytu energetycznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia, uległa zwiększeniu 

wysokość dotacji o jaką ubiega się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

o kwotę 15 908 zł. 

3) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r.: 

 

1. Przychylił się do prośby Gminnej Spółki Wodnej w Gorzycach i wyraził zgodę na 

wydłużenie z dnia 30.06.2013 r. do dnia 25.07.2013 r. terminu realizacji zadania 

dotowanego przez Powiat Wodzisławski pod nazwą „Odbudowa i konserwacja rowu Nr 46 

w Sołectwie Turza Śl.”, z powodu warunków atmosferycznych utrudniających wykonywanie 

niezbędnych robót. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
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2) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy 

TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Wodzisławskiego, położonej w jednostce ewidencyjnej Radlin, w związku  

z planowaną budową linii kablowej oraz posadowienia szafki oświetleniowej. 

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zostanie ustalone na podstawie 

wyceny rzeczoznawcy majątkowego powołanego przez Zarząd Powiatu. 

3) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r.: 

 

1. Podjął decyzję, iż na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. Powiat Wodzisławski reprezentować 

będzie Starosta p. Tadeusz Skatuła. Ponadto Zarząd ustalił, iż na zgromadzeniu tym będzie 

głosował za odwołaniem jednego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej PKS,  

a ze swej strony zgłosi kandydaturę mec. Aleksandry Miera – Spyra na nowego członka  

tej Rady. 

2. Podjął decyzję o przyjęciu przez Powiat Wodzisławski pomocy finansowej od Miasta Radlin 

w wysokości 75 000 zł i przekazaniu jej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) udzielenia pełnomocnictwa: 

a) Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, do zawarcia 

umowy i realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy informatyk na unijnym rynku 

pracy” w ramach programu Leonardo da Vinci, 

Głównym celem projektu jest możliwość wyjazdu uczniów ZST na miesięczne staże 

zagraniczne do Irlandii Północnej, przewidywane od 3 listopada 2013 r. dla uczniów 

we wczesnym etapie kształcenia zawodowego na kierunku technik informatyk.  

Budżet projektu to 240 821 zł, a jego finansowanie pokrywane jest w 100%  przez 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

b) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, do zawarcia 

umowy i realizacji projektu pn. „Ucz się i pracuj w Europie – wymiana doświadczeń 

dotycząca rozwoju zawodowego i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, celem 

zwiększenia mobilności uczniów ZSP nr 2 w Rydułtowach” w ramach programu 

Leonardo da Vinci, 

Celem projektu realizowanego z partnerem z Anglii jest zainicjowanie 

międzynarodowej współpracy zawodowej, co wzbogaci ofertę edukacyjną placówki, 
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ułatwi wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników projektu oraz w znaczącym 

stopniu wpłynie na promowanie edukacji zawodowej. Budżet projektu to 20 380 euro, 

a jego finansowanie pokrywane jest w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji w Warszawie.  

c) p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu 

Śląskim, do złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy i realizacji 

projektu pn. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach 

projektów instytucjonalnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Projekt zakłada realizację założeń we współpracy z Partnerem z Hiszpanii. W jego 

ramach planuje się wyjazd na szkolenie ośmiu nauczycieli Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Wodzisławiu, w okresie 5 miesięcy kalendarzowych 2014 r. 

Nauczyciele będą podnosić swojej kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe 

oraz zaznajomią się z metodą CLIL . Przewidywany budżet projektu to 11 464 euro, 

przy czym dofinansowanie zewnętrzne stanowić będzie 100%. 

2) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla:  

a) Pani Katarzyny Jakubczyk, nauczyciela chemii w Zespole Szkół Ekonomicznych  

im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

b) Pani Dagmary Kasparek, nauczyciela geografii w Zespole Szkół Ekonomicznych  

im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

c) Pani Aliny Sitek – Krupa, nauczyciela – oligofrenopedagoga w Zespole Placówek 

Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

d) Pani Aleksandry Wycisk – Gola, nauczyciela – oligofrenopedagoga w Zespole 

Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

e) Pani Aleksandry Łazińskiej, nauczyciela – oligofrenopedagoga w Zespole Placówek 

Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

f) Pani Agnieszki Mospańskiej, nauczyciela – oligofrenopedagoga w Zespole Placówek 

Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

g) Pani Aleksandry Kozielskiej, nauczyciela – oligofrenopedagoga w Zespole Placówek 

Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

h) Pani Sylwii Koczy, nauczyciela – oligofrenopedagoga w Zespole Placówek Szkolno 

– Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

3) zmiany uchwały Nr 624/2013 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 16 stycznia 2013 

roku w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych 

do  zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich określonych w § 5 pkt 5 Uchwały 

Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w  sprawie budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z  załącznikami, 
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Zmiana ta polega na zwiększeniu dla Dyrektora PZD limitów kwot w zakresie zaciągania 

zobowiązań w związku z koniecznością zawarcia kolejnych umów przekraczających rok 

budżetowy. 

4) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

 

 

 

Ponadto Zarząd przyjął i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
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Dodatkowe informacje 

 

W dniu 14 czerwca br., w ramach V Dnia Samorządu Terytorialnego Województwa Śląskiego 

połączonego z sesją Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, odbyła się 

uroczystość wręczenia nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – OKST im. Waleriana 

Pańki w Katowicach, popularnych „Walerek”. Nagroda Lidera Edukacji Samorządowej 

przyznawana jest urzędom za największą liczbę przeszkolonych pracowników. W kategorii 

powiatów ziemskich po raz czwarty zwyciężyło Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 

 

Ponadto, w tegorocznej edycji nagrody o statuetkę Złotej@ wodzisławskie starostwo zwyciężyło 

w kategorii Lider Cyfrowej Administracji , w której nagrody są przyznane odrębnie gminom 

miejskim, miejsko-wiejskim, wiejskim i powiatom ziemskim. Jury konkursu powołane przez 

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji oceniało skuteczność, kompleksowość i innowacyjność działań samorządów 

 m.in. w takich obszarach, jak: kontakty online z mieszkańcami, modernizacja urzędu, edukacja 

cyfrowa, teleinformatyka w ochronie zdrowia, czy cyfrowa szkoła. 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród miały miejsce 19 czerwca br. 

w Gdańsku  podczas 17. konferencji Miasta w Internecie, w której udział wziął m.in. minister 

administracji i cyfryzacji Michał Boni. Po raz pierwszy Złotą@ powiat wodzisławski otrzymał  

w 2009 r. w kategorii Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji. Można więc 

powiedzieć, że nasz powiat otrzymał nagrodę drugi raz z rzędu. Zgodnie bowiem z regulaminem 

konkursu laureaci ubiegłych edycji nie mogą się ubiegać o nagrodę w okresie 3 lat od uzyskania 

nagrody. 

 
 
 
        Przewodniczący Zarządu 
       Powiatu Wodzisławskiego 
 
               /-/ mgr inż. Tadeusz Skatuła 


