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Wodzisław Śl., dn. 22 sierpnia 2013 r.  

BRZ.0021.8.2013                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI  

- GŁÓWNE ZAGADNIENIA 

 

 

I. Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 r.: 

 

1. Wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy dotacji zawartej w dniu 15 lutego 2013 r. 

pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 

polegającego na zmianie terminu rozliczenia dotacji z dnia 31 lipca 2013 r. na dzień  

31 grudnia 2013 r. 

2. Zaakceptował zmiany w planie naborowym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na 

rok szkolny 2013/2014 wynikające z przebiegu naboru i liczby chętnych do poszczególnych 

oddziałów. 

3. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. 

do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego w sprawie realizacji projektu „Młodość  

w cenie” w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia  

na regionalnym rynku pracy, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki oraz zatwierdzania powyższego projektu, 

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmą 50 osób do 30 roku życia, 

posiadających status osób bezrobotnych i przyjmą następujące formy wsparcia: 

zastosowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenie z zakresu technik aktywnego 

poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy oraz staże. 

Budżet projektu wynosi ok. 500 000 zł i zostanie dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy 

finansowej przez Miasto Radlin z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: 

„Przebudowa ul. Napierskiego w Radlinie”, w wysokości 50% kosztów realizacji zadania, 

jednak nie więcej niż 320 000 zł, 
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3) wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony 

lokalu na os. XXX – lecia 60 w Wodzisławiu Śląskim na rzecz dotychczasowego 

najemcy - Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 

Lokal, który został oddany w najem spółce Tauron znajduje się w pomieszczeniach 

piwnicznych ośrodka zdrowia na os. XXX – lecia 60 w Wodzisławiu Śląskim, gdzie 

zlokalizowana jest stacja transformatorowa, która zasila w energię elektryczną 

przedmiotową nieruchomość i okoliczne budynki mieszkalne. 

4) udzielenia pożyczki Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w kwocie  

700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Zakładu, 

5) zmiany uchwały Nr 562/2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 13 listopada 

2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa 

Szpitala w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,  

Nowelizacja uchwały wynikała z koniczności dokonania zmiany składu komisji 

konkursowej, w związku z faktem, iż Pan Aleksander Chlubek, który został wytypowany do 

tej komisji jako reprezentant związków zawodowych, jednocześnie został wskazany przez 

Dyrektora PP ZOZ na Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w Rydułtowach.  

6) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

 

 

II. Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013 r.: 

 

1. Postanowił nie przychylić się do prośby Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. w sprawie ujęcia 

w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2014 r. zadania pn. „Budowa drogi do obsługi 

strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)” z jednoczesnym wystąpieniem  

o dofinansowanie tego zadania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych, gdyż Powiat Wodzisławski posiada już określone plany inwestycyjne i konkretne 

zadania, które zamierza zgłosić do dofinansowania w ramach NPPDL, a ponadto nie jest 

właścicielem przedmiotowej drogi, a do uzyskania przez nią statusu drogi powiatowej 

konieczne jest przeprowadzenie długotrwałej procedury. Jednocześnie Zarząd zadeklarował, 

iż w przypadku zgłoszenia tej inwestycji do NPPDL przez Miasto Wodzisław Śl., rozważy 

możliwość jej współfinansowania w zależności od posiadanych środków finansowych. 
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2. Zaakceptował wysokości pomocy zdrowotnej zaproponowane przez Komisję do spraw 

rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

3. Podjął decyzję o udzieleniu pełnomocnictwa Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Powiatu  

do reprezentowania Powiatu Wodzisławskiego na rozprawie administracyjnej w sprawie 

prowadzonego przez Starostę Powiatu Rybnickiego postępowania dotyczącego określenia 

wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod realizację inwestycji drogowej 

pod nazwą „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław 

Śląski – etap I i etap II”. Jednocześnie Zarząd zobowiązał ww. upoważnione osoby  

do prezentowania podczas rozprawy stanowiska, iż Zarząd Powiatu nie zgadza się na 

przekazanie przez Miasto Wodzisław Śl. odszkodowania w formie nieruchomości 

zamiennych i oczekuje wypłaty odszkodowania w formie pieniężnej, zgodnie  

ze sporządzonym operatem szacunkowym dla przedmiotowej nieruchomości, opiewającym 

na kwotę 347 060 zł. 

4. Udzielił Staroście Powiatu p. Tadeuszowi Skatuła pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Wodzisławskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. w dniu 10 lipca 2013 roku oraz 

ustalił sposób głosowania nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad tego Zgromadzenia. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

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

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5020 S w Krostoszowicach”, 

2) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śląskim, Pani Annie Białek, do zawarcia umowy i realizacji projektu 

pn. „Greener World” w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Szkół, 

Projekt ten będzie realizowany we współpracy sześciu partnerskich szkół z Turcji 

(koordynator), Grecji, Włoch, Portugalii, Słowacji oraz Hiszpanii. Głównym celem 

projektu będzie promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, poznanie istotnych 

problemów środowiska naturalnego swojego regionu jak i sposobów na minimalizowanie 

zagrożeń z nimi związanych, zapoznanie z problematyką odnawialnych źródeł energii, 

sposobów odzyskiwania surowców wtórnych jak i promowanie zdrowego, aktywnego 

stylu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Koszt realizacji projektu wynosi 

20 000 euro, a jego finansowanie pokrywane jest w 100% przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie. 
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3) powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla: 

- Pani Agnieszki Siodłoczek - nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

- Pani Jolanty Syrnickiej - nauczyciela informatyki, technologii informacyjnej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

- Pana Remigiusza Rączki - nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

- Pani Heleny Spyra - nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, 

- Pani Marzeny Buchalik - nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

- Pani Poli Szolc - nauczyciela biologii w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 

- Pana Krzysztofa Szczepanek - nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 

- Pani Sylwii Janas - nauczyciela – oligofrenopedagoga w Zespole Placówek Szkolno 
– Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

- Pani Magdaleny Latocha - nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, 

- Pani Agnieszki Mandrysz - nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

- Pani Moniki Hibner - nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Wodzisławiu Śląskim, 

- księdza Bogdana Kołodziej - nauczyciela religii w Zespole Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim, 

- księdza Bogusława Okienko - nauczyciela religii w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

- Pani Joanny Kowalskiej - pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Rydułtowach, 

- Pani Barbary Mencel - pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Wodzisławiu Śląskim, 

4) zmiany uchwały Nr 241/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 września 

2011 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych 

jednostek budżetowych związanych z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu 

budżetu jak i wykonaniem budżetu Powiatu Wodzisławskiego ze zmianami oraz 

uchylenia uchwały Nr 64/2005 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 kwietnia 

2005 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania inwestycji (remontów), których wartość 

przekracza upoważnienia kierowników jednostek budżetowych, przeprowadzanych  

w jednostkach organizacyjnych oświaty,  

Nowelizacja uchwały miała na celu głównie określenie sposobów i płaszczyzn 

współdziałania między Wydziałem Infrastruktury Technicznej a jednostkami 

organizacyjnymi oświaty w procesie przygotowania większych inwestycji i remontów już 
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w momencie projektowania budżetu. Ponadto doprecyzowano niektóre zapisy oraz 

uwzględniono zmiany, wynikające z dotychczasowych doświadczeń w zakresie stosowania 

przedmiotowej uchwały. 

5) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

 

 

III. Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2013 r.: 

 

1. Nie wyraził zgody na ustanowienie dla Pani Anieli Jaskuła służebności przejazdu i przechodu 

przez działkę położoną w Marklowicach, w rejonie ośrodka zdrowia, z uwagi na utrudniony 

wjazd i wyjazd z parkingu, co nie pozwala na korzystanie z komunikacji wewnętrznej innym 

osobom oprócz pracowników ośrodka zdrowia oraz pacjentów. 

2. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Bożenie Rączka, do zawarcia umowy  

i realizacji projektu pn. „Podziemia w chmurze” w ramach programu Leonardo da Vinci - 

Projekty Partnerskie, 

Projekt ten będzie realizowany wraz ze szkołami z Turcji, Czech, Słowenii oraz firmami  

z branży górniczej, a jego celem jest podwyższenie praktycznych i teoretycznych 

umiejętności zawodowych uczestników oraz nawiązane współpracy z innymi szkołami  

i firmami w Europie zajmującymi się zagadnieniami górnictwa. Produktem projektu będą 

kursy e-learningowe wykorzystywane w szkołach do wspomagania nauczania 

przedmiotów górniczych. Wszystkie działania zostaną zaprezentowane w albumie 

dokumentującym przebieg projektu. Planowany budżet projektu wynosi 22 000 euro,  

a kwota ta w 100% zostanie sfinansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  

w Warszawie. 

2) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu 

Śląskim, Pani Danucie Mielańczyk, do złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia 

umowy i realizacji projektu pn. „Metody podnoszenia motywacji i jakość środowiska 

edukacyjnego. Metody aktywne w nauczaniu” w ramach programu Comenius, 

Przedmiotem dofinansowania będzie kurs dla Pani Aleksandry Bienias, nauczyciela 

języka polskiego i wiedzy o kulturze, którego zakres obejmuje m.in. poznanie 

nowoczesnych metod aktywizujących, odpowiadających potrzebom uczniów, poznanie  

i nauka stosowania w praktyce nowoczesnych zasad motywacji z elementami coachingu. 

Udział w kursie jest również okazją do podniesienia kompetencji językowych nauczyciela 

w zakresie języka angielskiego i jego dalsze wykorzystanie w realizacji przyszłych 
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projektów zagranicznych. Koszty realizacji projektu to 2 069 euro, przy czym w 100% 

zostaną pokryte ze środków programu. 

3) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w okresie od 

1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku, 

Dodatek ten został ustalony dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych  

w wysokości 500 zł. 

4) udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II  

w Gorzycach pełnomocnictwa do podpisania aneksu do umowy z dnia 30.07.2010 r.  

w sprawie oddania do eksploatacji Gminie Gorzyce oczyszczalni ścieków mechaniczno – 

biologicznej typu TMB, 

Aneks ten dotyczy terminu obowiązywania umowy, który został określony na dzień  

31 lipca 2013 r., jednak Wójt Gminy Gorzyce zwrócił się o jego wydłużenie do dnia  

31 grudnia 2013 r. ze względu na brak możliwości ukończenia budowanej kanalizacji 

sanitarnej w pierwotnie ustalonym terminie. 

5) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego nr 757/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas 

nieoznaczony lokalu na os. XXX – lecia 60 w Wodzisławiu Śląskim na rzecz 

dotychczasowego najemcy - Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy  

ul. Jasnogórskiej 11, 

Potrzeba znowelizowania ww. uchwały Zarządu wynikała ze zmian w umowie najmu 

stanowiącej załącznik do tej uchwały, wprowadzonych przez spółkę Tauron. Zmiany  

te dotyczą w szczególności oznaczenia stron, wysokości kapitału zakładowego oraz 

sposobu naliczania opłat czynszowych. 

6) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

 
 
IV. Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2013 r.: 

 

1. Odpowiadając na zawiadomienie Zastępcy Wójta Gminy Godów, postanowił nie zgłaszać 

wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Godów, 

obejmującego 27 terenów położonych w różnych częściach gminy, z uwagi na fakt,  

iż nie planuje realizacji nowych zadań publicznych na obszarze objętym opracowaniem. 

2. Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: "Przeprowadzenie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
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ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego - uczestników projektu "Mam zawód - mam 

pracę w regionie”, w następującym składzie: 

- Sylwia Burda – Przewodnicząca Komisji – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych, 

- Anna Tumulla – Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych,  

- Sylwia Markowska – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych, 

- Barbara Kiermas–Langer – Kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych, 

- Małgorzata Bożek – Podinspektor Wydziału Oświaty. 

 

V. Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2013 r.: 

 

1. Przyjął informację o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2013 roku Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim, a także podjął uchwałę w sprawie przedstawienia tej informacji 

Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.  

2. Przyjął „Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie 

Wodzisławskim w okresie od sierpnia 2012 roku do lipca 2013 roku” i postanowił skierować 

ją pod obrady Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

3. Podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont 

boiska sportowego wraz z utwardzeniem terenu własnej działki Zespołu Placówek Szkolno – 

Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 

– Etap I”, w związku z faktem, iż najtańsza oferta przetargowa opiewająca na kwotę  

545 972,48 zł jest wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie na realizację ww. inwestycji 

w kwocie 500 000 zł. Ponadto nie są jeszcze znane koszty związane z wykonaniem zaleceń 

pokontrolnych straży pożarnej w tej Placówce i mając to na uwadze Zarząd nie jest w stanie 

przeznaczyć większych środków finansowych na realizację ww. inwestycji. W związku  

z tym Zarząd Powiatu postanowił, iż należy w pierwszej kolejności przystosować budynek 

Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim  

do bezpiecznych warunków funkcjonowania.   

4. Postanowił przychylić się do prośby Zastępcy Wójta Gminy Godów o udzielenie w 2014 

roku pomocy finansowej Gminie Godów w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem  

na przebudowę ul. Skotnickiej w Łaziskach w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych i w związku z tym postanowił przedstawić Radzie Powiatu stosowną 

uchwałę intencyjną.  

5. Po rozpatrzeniu pisma Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin podjął decyzję o udzieleniu 

pomocy finansowej Miastu Radlin w wysokości do 100 000 zł na realizację prac związanych 

z przebudową ulicy J. Wieczorka w Radlinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
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Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i w związku z tym 

postanowił przedstawić Radzie Powiatu Wodzisławskiego stosowną uchwałę intencyjną. 

Natomiast w odniesieniu do propozycji opracowania koncepcji przebudowy skrzyżowania 

ulic W. Korfantego i D. Rogozina oraz W. Korfantego – J. Rymera Zarząd Powiatu 

zdecydował się jej nie przyjąć, z uwagi na istniejącą tam sygnalizację świetlną oraz 

konieczność zabezpieczenia w budżecie na 2014 rok środków na niezbędne remonty  

i naprawy infrastruktury drogowej w naszym powiecie. 

6. Postanowił nie przyjąć propozycji Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin dotyczącej 

zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2014 r. środków finansowych na wspólną realizację  

w 2014 roku zadań inwestycyjnych na ul. Głożyńskiej, ul. Rymera oraz ul. Domeyki  

w Radlinie, jednocześnie deklarując, iż w bieżącym roku w miarę możliwości zostaną 

zabudowane krawężniki wzdłuż krawędzi jezdni ul. Głożyńskiej w rejonie posesji nr 291. 

7. Odniósł się do ponownego pisma Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie 

budowy drogi łączącej ul. Młodzieżową z ul. Olszyny wraz ze złożeniem wniosku  

o dofinansowanie tego zadania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i nie 

doszukując się w nim nowych argumentów dotyczących zgłoszenia przez Powiat tej 

inwestycji do NPPDL, podtrzymał swoje stanowisko z dnia 10 lipca 2013 r. w tej sprawie. 

8. Zaakceptował sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w dziedzinie sportu 

pn.: „II Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz 

niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śl. 

9. Udzielił Staroście Powiatu p. Tadeuszowi Skatuła pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Wodzisławskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. w Raciborzu w dniu 1 sierpnia 2013 

roku oraz ustalił sposób głosowania nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad tego 

Zgromadzenia.  

10. Podjął decyzję o przyznaniu: 

1) Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu: 

a) w kategorii osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe: 
- Dominice Mosler   – w wysokości 1 500 zł,  
- Danielowi Skatuła   – w wysokości 1 000 zł, 
- Agacie Warło    – w wysokości 700 zł, 
- Damianowi Kempnemu  – w wysokości 700 zł, 
- Dawidowi Węglarzowi  – w wysokości 700 zł, 
- Sylwii Molitor    – w wysokości 600 zł, 
- Wojciechowi Fojcikowi  – w wysokości 600 zł, 
- Dominice Bieleckiej   – w wysokości 600 zł, 
- Elizie Kowalskiej   – w wysokości 600 zł, 
- Zuzannie Komarek   – w wysokości 600 zł, 
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- Agacie Stebel    – w wysokości 600 zł, 
- Szymonowi Matuszkowi  – w wysokości 500 zł, 
- Robertowi Musiołowi   – w wysokości 500 zł, 
- Henrykowi Krzystala  – w wysokości 500 zł, 
- Filipowi Kroemerowi   – w wysokości 500 zł, 
- Bartoszowi Luksowi  – w wysokości 500 zł, 
- Aleksandrowi Kubin   – w wysokości 500 zł, 
- Rudolfowi Bugli   – w wysokości 500 zł, 
- Karolowi Salamonowi   – w wysokości 500 zł, 
- Mateuszowi Rokowi   – w wysokości 400 zł, 
- Dominice Bura    – w wysokości 400 zł, 
- Arturowi Dzierwa   – w wysokości 400 zł, 
- Mikołajowi Polczykowi  – w wysokości 400 zł, 
- Tomaszowi Jurczykowi  – w wysokości 300 zł, 
- Martynie Bronek   – w wysokości 300 zł, 
- Kacprowi Bilczewskiemu – w wysokości 300 zł, 

b) w kategorii trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe: 
- Alfredowi Kucharczykowi  – w wysokości 1 000 zł, 
- Aleksandrze Pustołka   – w wysokości 1 000 zł, 
- Krzysztof owi Skorupie – w wysokości 750 zł, 
- Robertowi Knapik   – w wysokości 750 zł, 
- Markowi Przybyszowi   – w wysokości 400 zł, 
- Bogdanowi Milion   – w wysokości 400 zł, 

c) w kategorii trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności 
sportowej: 
- Ludwikowi Blanikowi   – w wysokości 1 000 zł, 

2) Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu: 

a) w kategorii osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe: 
- Marcie Jurczyk,  
- Maciejowi Jurczyk, 
- Piotrowi Lisickiemu, 
- Martynie Szymiczek i Kamilowi Sowie, 
- Martynie Kubik, 
- Alicji Adamskiej, 
- Martynie Pieczka, 
- Arkadiuszowi Krzyżokowi, 
- Rafałowi Krzyżokowi, 
- Szymonowi Milion, 

b) w kategorii trenerzy prowadzący zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe: 
- Markowi Kurasz. 

3) Nagrody Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury: 

a) za całokształt działalności kulturalnej, za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz 
zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę: 
- Krystianowi Burdzie   – w wysokości 3 000 zł, 
- Wandzie Bukowskiej   – w wysokości 3 000 zł,  
- Dorocie Brzęczkowskiej  – w wysokości 3 000 zł, 
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b) za pracę na rzecz kultury, popularyzację i upowszechnianie kultury oraz podnoszenie 
jej jakości na terenie powiatu wodzisławskiego: 
- Kindze Kłosińskiej       – w wysokości 1 000 zł,  
- Grupie wokalno-instrumentalnej „Śpiewająca Rodzinka”  – w wysokości 1 500 zł, 
- Zespołowi „Czyżowianki”      – w wysokości 1 500 zł, 

c) za osiągnięcia o istotnym znaczeniu, a w szczególności za uzyskanie wysokich 
miejsc w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich  
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury:  
- Jakubowi Langrzykowi  – w wysokości 1 000 zł. 

11. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) zmiany uchwały nr 693/2013 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 17 kwietnia 2013 

roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi 

Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Miasto Pszów z przeznaczeniem na 

realizację zadania przy drodze powiatowej o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 5024S – ul. Traugutta w Pszowie”, współfinansowanego z budżetu państwa w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój, 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej realizacja niniejszego zadania 

będzie kosztowała 1 668 593,21 zł, czyli znacznie mniej niż przewidywał kosztorys 

inwestorski (3 502 997,75 zł). Dlatego Rada Miejska w Pszowie podjęła uchwałę  

o zmianie wartości współfinansowania ww. zadania z 850 000 zł na kwotę 500 000 zł.  

W związku z tym finansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:   

- dofinansowanie z budżetu państwa – 779 260,23 zł,  

- dofinansowanie z budżetu Miasta Pszów – 500 000,00 zł, 

- wkład własny Powiatu Wodzisławskiego – 389 332,98 zł, 

2) zmiany uchwały nr 694/2013 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 17 kwietnia  

2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi 

Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Mszana z przeznaczeniem  

na realizację zadań przy drogach powiatowych, 

W ramach udzielonej pomocy finansowej zamierzano zrealizować następujące zadania: 

− „Budowa chodnika przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie”, 

− „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Centralnej w Połomi                    

w rejonie wiaduktu nr WD 530 nad autostradą A-1, 

jednak to drugie zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak zgody 

GDDKiA na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

wzdłuż autostrady A-1. Wobec tego w porozumieniu z Gminą Mszana postanowiono  

w zamian zrealizować zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej  

w Gogołowej”. 
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3) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO, pod nazwą 

„Dostawa i montaż urządzeń pralniczych do budynku C w Wodzisławiu Śląskim przy  

ul. Wałowej 30”, a także realizację tego zadania, 

W związku z adaptacją budynku „C” przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim,  

na potrzeby działalności ZAZ-u niezbędny jest zakup i montaż dodatkowych urządzeń 

pralniczych. Wykonanie inwestycji pozwoli na rozszerzenie działalności Zakładu i objęcie 

większej grupy osób niepełnosprawnych rehabilitacją zawodową i społeczną. 

4) zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 217/2010 z dnia 3 listopada 2010 

roku w sprawie zasad oddawania w najem lub dzierżawę oraz użyczenie nieruchomości 

Powiatu Wodzisławskiego z późniejszymi zmianami. 

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności poprawienia i doprecyzowania 

dotychczasowego brzmienia uchwały, a także umożliwiają wyznaczenie niższej stawki 

czynszu w bardziej elastyczny sposób w przypadkach uzasadnionego interesu Powiatu. 

5) przeprowadzenia z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wodzisławski oraz inna jednostka samorządu terytorialnego, 

6) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu 

Śląskiego w Radlinie do zawarcia umowy i realizacji projektu pn. „Zabierz ze sobą tylko 

wspomnienia, pozostaw tylko ślady stóp – odpowiedzialna turystyka w Unii 

Europejskiej” w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Szkół, 

Projekt będzie realizowany we współpracy ze szkołami – turecką (koordynator), 

bułgarską, rumuńska, włoską oraz portugalską i ma na celu promowanie odpowiedzialnej 

turystyki wśród uczniów szkół partnerskich oraz w ich środowisku lokalnym, a także 

będzie próbą tworzenia postaw mających na uwadze uszanowanie środowiska 

naturalnego, tradycji, kultury i religii odwiedzanych miejsc. Planowany budżet projektu 

wynosi 20 000 euro, przy czym zostanie on sfinansowany w dwóch transzach przez 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

7) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wycena 

nieruchomości gruntowych położonych na terenie powiatu wodzisławskiego”  

w następującym składzie:  

- Sylwia Burda – Przewodnicząca Komisji – Inspektor Wydziału Zamówień 

Publicznych, 
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- Sylwia Markowska – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych, 

- Anna Tumulla – Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych,  

- Magdalena Nowak – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Powiatu, 

- Ilona Sitko – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

- Beata Kucz – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

- Malwina Brzeziok – Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

8) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

 

 

VI. Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2013 r.: 

 

1. Po rozpatrzeniu wniosku dyrekcji Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, postanowił 

wystąpić do Rady Powiatu Wodzisławskiego z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie 

udzielenia przez Powiat poręczenia na zaciągnięcie przez PP ZOZ kredytu lub pożyczki 

długoterminowej w kwocie 10 000 000 zł na spłatę zobowiązań, w celu zapewnienia 

ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. 

2. Wyraził zgodę na realizację zajęć z podziałem na grupy na przedmiotach zawodowych w: 

- Technikum Nr 3 im. rtm. W. Pileckiego wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 

- Technikum Nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara 

Langego w Wodzisławiu Śląskim.  

3. Wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych godzin na realizację zajęć lekcyjnych z modułów 

górniczych w klasach realizujących od 1 września 2012 roku nową podstawę programową  

w wymiarze 1 godziny tygodniowo w całym cyklu kształcenia w: 

- Technikum Nr 1 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, 

- Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie.  

4. Rozpatrzył prośbę dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie zwiększenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych  

i postanowił wstrzymać się z podejmowaniem decyzji w tym zakresie do czasu 

wprowadzenia odpowiednich uregulowań przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

lub do końca 2013 r. 
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5. Wyraził zgodę na utworzenie 0,5 etatu psychologa w Zespole Szkół Zawodowych  

w Wodzisławiu Śląskim, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego  

w Radlinie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim oraz w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, gdzie dotychczas psycholog nie był zatrudniony. 

6. Wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków, które zostały przekazane dla Domu 

Pomocy Społecznej w Gorzycach w wysokości 50 000 zł na opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego na zadanie inwestycyjne pn. 

„Termomodernizacja II etap / modernizacja sytuacji energetycznej” poprzez przeznaczenie 

ich na kontynuację zadania pn. „Modernizacja łazienek dla mieszkańców”  

w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

7. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) pozytywnego zaopiniowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania 

Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

2) powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań 

publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie: 

− Zbigniew Seemann - Przewodniczący Komisji – Członek Zarządu Powiatu, 

− Anna Zawadzka  - Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 

− Marzena Gaca   - Inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, 

− Regina Mazurkiewicz  - Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej, Pomocy  

Uchodźcom i Szkoleń PCPR, 

− Sonia Jarecka   - pomoc administracyjna PCPR, 

− Andrzej Pałka   - przedstawiciel organizacji pozarządowych, 

3) powołania  Komisji  Przetargowej  do  przygotowania  i  przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Biertułtowy miasta Radlin – etap 

II”, w następującym składzie: 

− Katarzyna Lerch  - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, 

− Justyna Wuwer  - Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, 

− Sylwia Markowska - Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych, 

− Agata Kubina  - Naczelnik Wydziału Geodezji, Geodeta Powiatowy, 

− Ewa Wiechoczek  - Kierownik Referatu Katastru, 

− Dorota Podeszwa  - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, 
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4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 227 144 zł na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu 

ochrony powietrza atmosferycznego pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim ul. Michalskiego 12”, z terminem spłaty w latach 

2015 - 2024, 

5) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 r. 

 

 

VII. Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2013 r.: 

 

1. Przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pierwsze 

półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także podjął uchwałę w sprawie 

przedstawienia ww. informacji Radzie Powiatu Wodzisławskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach. 

2. Przychylił się do wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Wodzisławiu Śl. o przyznanie środków z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe  

w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-

rozpoznawczego z napędem terenowym i w związku z tym postanowił wystąpić do Komisji 

Budżetu Rady Powiatu o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia 

rezerwy celowej. 

3. Zatwierdził plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim na rok szkolny 2013/2014.  

4. Wyraził zgodę na dokonanie wycinki 2 drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Wodzisławskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 

5. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

1) uchylenia uchwały Nr 188/2004 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 września 

2004 roku w sprawie ustalenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Wodzisławski, pełniących obowiązki doradców metodycznych, 

Uchylenie ww. uchwały nastąpiło wskutek zmian wynikających z rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wobec tych zmian 

nauczyciel – doradca metodyczny zostanie włączony w proces wsparcia danej szkoły, 
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 w której pracuje nauczyciel danego przedmiotu. Zatem każdy nauczyciel doradca 

metodyczny powinien swoje zadania wypełniać w takim samym wymiarze czasu pracy 

niezależnie od ilości etatów przeliczeniowych przypadających na doradcę danego 

przedmiotu, gdyż ciężar wsparcia udzielanego przez doradcę metodycznego przesunął 

się z nauczyciela konkretnego przedmiotu na pomoc szkole, w której nauczyciel pracuje. 

Wobec powyższego nauczyciel – doradca metodyczny swoje zadania realizował będzie  

w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy o ½ etatu (np. nauczyciel przedmiotów - 9h, 

nauczyciel pedagog – 10h). 

2) powierzenia zadań nauczyciela – doradcy metodycznego języka angielskiego Pani 

Joannie Dziwoki, zatrudnionej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 

Śląskim, 

3) powierzenia zadań nauczyciela – doradcy metodycznego matematyki Pani Barbarze 

Herud, zatrudnionej w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich  

w Wodzisławiu Śląskim, 

4) zmiany załącznika do uchwały Nr 10/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 grudnia 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia zadań nauczyciela – doradcy 

metodycznego biologii i informatyki Pani mgr Iwonie Gardian, nauczycielowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, 

5) zmiany załącznika do uchwały Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

9 lutego 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia zadań nauczyciela – doradcy 

metodycznego pomocy psychologiczno – pedagogicznej Pani mgr Joannie Zielińskiej, 

pedagogowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim, 

6) zmiany załącznika do uchwały Nr 208/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia zadań nauczyciela – doradcy 

metodycznego historii i wiedzy o społeczeństwie Panu Marcinowi Kopczyńskiemu, 

zatrudnionemu w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu 

Śląskim, 

7) zmiany załącznika do uchwały Nr 209/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia zadań nauczyciela – doradcy 

metodycznego wychowania fizycznego Panu Sebastianowi Pierchała, zatrudnionemu  

w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 

8) zmiany załącznika do uchwały Nr 211/211 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

24 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia zadań nauczyciela – doradcy 

metodycznego języków obcych i bibliotekoznawstwa Pani Bogumile Różańskiej – 

Świerkot, zatrudnionej w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich  

w Wodzisławiu Śląskim, 
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9) zmiany załącznika do uchwały Nr 256/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

26 października 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia zadań nauczyciela – 

doradcy metodycznego fizyki i chemii Pani Ewie Dziuk, zatrudnionej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, 

10) zmiany uchwały Nr 273/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 listopada 

2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia zadań nauczyciela – doradcy 

metodycznego przedmiotów zawodowych Pani Barbarze Kokotkiewicz, zatrudnionej  

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

11) zmiany załącznika do uchwały Nr 703/2013 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

23 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia zadań nauczyciela – doradcy 

metodycznego języka polskiego Panu Markowi Krupa, zatrudnionemu w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, 

12) udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim – Pani Sonii Jareckiej oraz Pani Michalinie Domańskiej,  

do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji prawidłowości wykonywania zadań 

publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

Ponadto Zarząd przyjął i zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu 

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

 

 

 

 

       Sekretarz Powiatu 

 

           /-/ mgr Grażyna Durczok 
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Wodzisław Śl., dn. 29 sierpnia 2013 r.  

BRZ.0021.9.2013                                                         

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W DNIU 28 SIERPNIA 2013 r. 

 

 

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2013 r.: 

 

6. Rozpatrzył pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dn. 14.08.2013 r. w sprawie 

propozycji rozliczenia odszkodowania należnego Powiatowi Wodzisławskiemu w formie 

nieruchomości zamiennych, za grunt przejęty na rzecz Miasta Wodzisław Śl. pod inwestycję 

drogową pn. „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – 

Wodzisław Śląski – etap I i etap II”. Odszkodowanie stanowić miałby grunt będący 

własnością Miasta Wodzisław Śl. zlokalizowany w granicach skrzyżowania drogi 

powiatowej – ul. Radlińskiej z drogami gminnymi – ul. 26 Marca  

i ul. Matuszczyka. Zarząd postanowił podtrzymać swoje stanowisko w tej sprawie, podjęte 

na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013 r. i nie zgodził się na przekazanie odszkodowania w 

zaproponowanej formie. Potraktował jednak priorytetowo sprawę regulacji stanu prawnego 

gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz gminne i zlecił Wydziałowi Gospodarki 

Nieruchomościami dokonanie analizy w tym zakresie. 

7. Podjął decyzję o udzieleniu dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym dla Fundacji Na Dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia  

na realizację zadania pt. „Projektowanie przyszłości” w wysokości 12 525 zł (całkowity koszt 

zadania: 19 700 zł, wnioskowana kwota dotacji: 18 715 zł). 

8. Wyraził zgodę na: 

1) realizację zajęć z podziałem na grupy na niektórych przedmiotach zawodowych  

w oddziałach liczących mniej niż 30 uczniów w: Technikum Nr 1 wchodzącym  

w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Zasadniczej Szkole 

Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu 

Śląskiego w Radlinie, Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, szkołach 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 
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2) realizację zajęć dodatkowych w zakresie edukacji policyjnej, ratownictwa medycznego i 

pożarnictwa oraz edukacji kulturalno – medialnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Rydułtowach, 

3) funkcjonowanie od 1 września 2013 roku oddziału w zawodzie fototechnik  

w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Rydułtowach (27 uczniów), 

4) funkcjonowanie od 1 września 2013 roku oddziału klasy sportowej w Liceum 

Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (21 uczniów). 

9. Podjął uchwały w następujących sprawach: 

9) wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiat Wodzisławski - Dom Pomocy 

Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach o przyznanie dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację mikroprojektu  

pt. „Polsko - czeskie spotykanie - sąsiada bliższe poznawanie” realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 w Euroregionie Silesia, 

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

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o nazwie: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5022 S”,  

(tj. ul. Czyżowicka w Wodzisławiu Śląskim i ul. Wodzisławska w Czyżowicach) 

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

w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 60 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadania związane                             

z zimowym utrzymaniem powiatowych dróg i chodników. 

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi  Wodzisławskiemu pomocy 

finansowej w wysokości 15 000 zł przez Miasto Wodzisław Śląski, z przeznaczeniem na 

realizację następujących zadań przy drogach powiatowych: 

− „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim”, 

− „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi 

powiatowej 5002S- ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim”, 

13) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą 

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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14) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługi 

geodezyjno-kartograficzne”, w następującym składzie: 

−  Justyna Wuwer – Przewodnicząca Komisji – Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zamówień Publicznych 

− Anna Tumulla – Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych, 

− Sylwia Markowska – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych, 

− Malwina Brzeziok – Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

− Ilona Sitko – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,   

− Magdalena Nowak – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Powiatu, 

− Rozalia Kozioł – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, 

15) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych oraz dokonywanie odbioru  

i zagospodarowanie odpadów (zużytych tablic) dla potrzeb Wydziału Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego”, w następującym składzie: 

− Katarzyna Lerch – Przewodnicząca Komisji – Naczelnik Wydziału Zamówień 

Publicznych 

− Justyna Wuwer – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, 

− Sylwia Burda – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych, 

− Jolanta Kwiecień – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego,  

− Katarzyna Mikołajczyk – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, 

− Mariusz Wysłucha – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,   

− Beata Czajka – Kierownik Referatu Transportu, 

16) zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

 

       Sekretarz Powiatu 

 

           /-/ mgr Grażyna Durczok 

 

 

  


