
Informacja międzysesyjna z prac Zarządu Powiatu w Żywcu 
na III Sesję Rady Powiatu 

w dniu 31 stycznia 2011 roku 

W dniu 21 grudnia 2010 r.  
• Starosta Andrzej Zieliński wraz z pozostałymi Członkami Zarządu wzięli udział w spotkaniu wigilijnym z Dyrektorami 
Placówek Oświatowych.  
• Wicestarosta Andrzej Kalata wraz z Członkiem Zarządu Markiem Kuńcem uczestniczyli w spotkaniu wigilijno – 
opłatkowym z dyrekcją i ordynatorami ZZOZ w Żywcu. 
 
W dniu 22 grudnia 2010 roku Zarząd Powiatu: 
• wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym WTZ w Gilowicach na rok 2010 pomiędzy rodzajami 
kosztów. 
• zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora ZZOZ w Żywcu informacją o sytuacji finansowej ZZOZ w Żywcu za 
miesiąc wrzesień oraz październik 2010 r.  
Zgodnie z nią na dzień 30.09.2010 r. przychody wynoszą : 34 879 724 zł, koszty 36 267 636 zł, strata: 1 387 912 zł, 
zobowiązania ogółem : 6 511 691 zł, wymagalnych brak. 
Na dzień 31.10.2010 r. przychody wynoszą 38 962 414 zł, koszty 40 368 074 zł, strata 1 405 660 zł, zobowiązania 
ogółem : 6 425 904 zł, wymagalnych brak.  
Zarząd po zapoznaniu się z informacją o sytuacji finansowej ZZOZ za miesiąc wrzesień i październik 2010 roku 
zobowiązał Dyrektora do dalszego monitorowania i analizowania kosztów.  
• zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora SPZOL w Rajczy informacją o sytuacji finansowej SPZOL w Rajczy za 
miesiąc wrzesień i październik 2010 r.  
Zgodnie z nią za okres od 01.01.-31.10.2010 r. przychody wynoszą 3 819 719 zł, koszty 4 209 913 zł, strata 390 194 zł, 
zobowiązania niewymagalne 40 9 797 zł.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z sytuacją finansowa SPZOL w Rajczy za miesiąc wrzesień i październik 2010 r. oraz 
zobowiązał Dyrektora do dalszego monitorowania i analizowania kosztów.  
• jednogłośnie podjął Postanowienie nr 2/10/IV w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Korbielów w Gminie Jeleśnia pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową , dla obszaru 
obejmującego działki 4915, 4914/2. 
• omówił sprawę wyboru oferty na odbiór i wywóz odpadów stałych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu z budynków 
znajdujących się przy ul. Krasińskiego 13 oraz AL. Wolności 2. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Żywcu.  
• omówił sprawę wyłonienia oferty na kompleksową obsługę w zakresie ochrony mienia budynku Starostwa 
Powiatowego w Żywcu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmą OMEGA NOW KOLT. 
• omówił sprawę wyboru oferty na dostawę paliwa w tym: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego około dla 
samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmą PKS Żywiec.  
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 16/10/IV w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych 
kwotach dochodów i wydatków.  
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 17/10/IV w sprawie zmian w planie wydatków. 
• zapoznał się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału Żywiec dotyczącym ponownego 
rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia do regulaminu wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami 
funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
• zapoznał się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie corocznej waloryzacji płac dla pracowników 
administracji i obsługi. 
• zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych i 
wojewódzkich. 
• zapoznał się z pismem Wójta Gminy Koszarawa w sprawie przesunięcia rozliczenia końcowego zadań, które miały być 
wykonane z oszczędności po sezonie zimowym 2009/2010 na dzień 27.12.2010 r.  
• zapoznał się z pismem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu w sprawie skorygowania informacji z dnia 
02.12.2010 r. dot. zapotrzebowania na składkę zdrowotną opłaconą za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c 
listopad 2010r. 
• zapoznał się uchwałami I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 
4100/I/283,248/2010 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
• zapoznał się z uchwałą I Składu Orzekającego nr 4100/I/353/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 
sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach przez Powiat Żywiecki. 
• obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor ZZOZ w Żywcu Antoni Juraszek omówił na wniosek Wiceprzewodniczącego 
Rady Pana Jana Jafernika kwestię wypadkowości karetek pogotowia należących do ZZOZ w Żywcu w ostatnich latach.  
• Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Dyrektor PZD w Żywcu Pan Mieczysław Kotarzewski omówił sprawę realizacji 
zadań przewidzianych do wykonania w ramach środków z MSWiA na usuwanie skutków powodzi w 2010 roku.  
• Wicestarosta Andrzej Kalata poruszył sprawę wykupu działki od GS Społem w Rajczy za kwotę ok. 3 000 zł w związku z 
realizacją budowy chodnika w Rajczy ze środków EWT. Zarząd wyraził zgodę na w/w zakup gruntu.  
• zapoznał się z pismem Ludowego Klubu Sportowego „Łucznik” w sprawie rozważenia możliwości nieodpłatnego 
przekazania dla klubu budynku po WKU w Żywcu.  



• Starosta Andrzej Zieliński poinformował, że Pan Jacek Baczak zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Powiatowego 
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Starosta przyjął rezygnację. 

W dniu 22 grudnia 2010 r.  
• Przewodniczący Rady Powiatu Edward Płonka wraz z Wiceprzewodniczącymi oraz Starosta Andrzej Zieliński wraz z 
pozostałymi Członkami Zarządu wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Samorządowców Żywiecczyzny. 
• Wicestarosta Andrzej Kalata wraz z Członkiem Zarządu Markiem Kuńcem uczestniczyli w spotkaniu wigilijno – 
opłatkowym z dyrekcją i uczniami w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu. 

W dniu 23 grudnia 2010 r.: 
• Wicestarosta Andrzej Kalata uczestniczył w spotkaniu wigilijno – opłatkowym z pracownikami Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. 

W dniu 28 grudnia 2010 roku Zarząd Powiatu: 
• omówił sprawę realizacji art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela. Zarząd podjął decyzję o realizacji art. 30 a Ustawy Karta 
Nauczyciela w miesiącu styczniu 2011 roku. 
• wyraził zgodę na zakup wydawnictwa „Żywiecczyzna – popularny zarys dziejów” autorstwa Hieronima Woźniaka.  
• omówił sprawę przedłużenia umów na prowadzenie strony internetowej www.starostwo.zywiec.pl oraz na 
zamieszczenie publikacji w gazecie „Nad Sołą i Koszarawą”. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umów w 2011 roku. 
Należy przeprowadzić negocjacje kosztów przedłużenia umów.  
• wyraził zgodę na współorganizację XXV Międzynarodowego Biegu Szlakiem Dudka i XVI Memoriału Ewy Dudek, 
Mistrzostw Polski Amatorów w biegach narciarskich do kwoty 1 200 zł ze środków budżetu TKSP.  
• wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w 2011 roku w zakresie proporcjonalnego pokrywania kosztów 
wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z proponowanym przez PCPR w Żywcu rozstrzygnięciem. 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 18/10/IV w sprawie udzielenia p.o. Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu 
pełnomocnictwa do zawarcia umowy z wolnej ręki na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Jeleśnia 
o długości 37,946 km, w tym 7,000 km - III standard, 30,946 Km – IV standard w okresie od 01.01.2011 do 31.01.2011 
r.” . 
• omówił sprawę porozumienia z dnia 6 października 2010 roku zawartego pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą 
Koszarawa dot. modernizacji drogi powiatowej Jeleśnia – Koszarawa - Zawoja 1419 S. 
• zaakceptował proponowany przez PZD w Żywcu sposób ogłoszenia przetargu na remont nawierzchni dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2011 roku 
• jednogłośnie podjął Postanowienie nr 3/IV/10 w sprawie opinii w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w Gminie Jeleśnia, pod zabudowę mieszkalno – 
pensjonatową, dla obszaru obejmującego działkę 4821. 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 19/10/IV w sprawie zmiany w planie wydatków. 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 20/10/IV w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków i przekazania informacji 
podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków. 
• zapoznał się z pismem Wójta Gminy Łodygowice w sprawie zabezpieczenia chodnika przy drodze powiatowej przy ul. 
Kasztanowej w Łodygowicach.  
• zapoznał się z pismem Wójta Gminy Węgierska Górka w sprawie ujęcia w budżecie Starostwa na rok 2011 środków 
finansowych na budowę mostu „U Drożdżów” w Ciścu.  
• zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości 
zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska – Górka – Żabnica. 
• zapoznał się z pismem Wójta Gminy Lipowa w sprawie zabezpieczenia systemu alarmowania w Gminie Lipowa. 
• zapoznał się z pismem GDDKiA w Katowicach w sprawie budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec- 
Zwardoń odcinek węzeł „Mikuszowice” (Żywiec/Bystrzyńska). 
• zapoznał się z pismem PZD w Żywcu dotyczącym realizacji inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-
Prusów w Prusowie. 

W dniu 28 grudnia 2010 r. 
• Przewodniczący Rady Powiatu Edward Płonka wraz z Wiceprzewodniczącymi oraz Wicestarosta Andrzej Kalata wraz z 
pozostałymi Członkami Zarządu wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w ramach cyklu imprez „Boże Narodzenie w 
Beskidach”, które odbyło się w Domu Ludowym w Wieprzu. 
• Członek Zarządu Marek Kuniec wziął udział w sesji Rady Gminy i spotkaniu opłatkowym z Radnymi Gminy Świnna. 

 
W dniu 29 grudnia 2010 r. 
• Wicestarosta Andrzej Kalata i Członek Zarządu Marek Kuniec wzięli udział w podsumowaniu projektu „Kulinaria, 
Edukacja, Integracja” w Ślemieniu. 
• Wicestarosta Andrzej Kalata uczestniczył w spotkaniu w Z ZOZ w Żywcu w związku z pożegnaniem ordynatora 
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego doktora Marka Ślęczkowskiego, 
 
W dniu 31 grudnia 2010 roku Zarząd Powiatu: 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 21/10/IV w sprawie powołania Komisji Oceniającej w konkursie ofert na 2011 r.  
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 22/10/IV w sprawie zmiany planie wydatków. 



• jednogłośnie podjął uchwałę nr 23/10/IV w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków i przekazania informacji 
podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków. 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 24/10/IV w sprawie zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika 
jednostki – Pełnomocnika Starosty Żywieckiego ds. Zarządu Nieruchomości Przejść Granicznych w Zwardoniu oraz 
upoważnienia do składania oświadczeń woli.  
• wyraził zgodę na zawarcie z Urzędem Gminy Milówka porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 
działką nr 4080/2 w terminie do 31.12.2011 r. na czas prowadzenia robót związanych z budową parkingu na działkach 
ewidencyjnych nr 4080/1 i 4080/3. 
• zapoznał się z pismem Dyrektora Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w sprawie wstrzymania 
czynności Poradni Zdrowia Psychicznego w Żywcu i Międzybrodziu – Bialskim, spowodowanej odrzuceniem oferty 
konkursowej na świadczenia zdrowotne. 
• zapoznał się z pismem Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż w sprawie dalszego funkcjonowania Fundacji na terenie 
Powiatu Żywieckiego. 
• zapoznał się z pismem Ministerstwa Infrastruktury w sprawie planowanego utworzenia w projekcie budżetu państwa 
rezerwy subwencji ogólnej. Środki z powołanej rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach 
publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na 
prawach powiatu. 
• zapoznał się pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie rozliczenia końcowego zadania pn. „Odbudowa 
uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1414 S Stryszawa – Roztoki - Polanki , obok przystanku PKS w Koszarawie 
Cichej o dł. 50 mb , w km 10+970 do km 11+020 – zabezpieczenie korony drogi poprzez wykonanie muru oporowego 
żelbetowego” – w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku.  
• zapoznał się z pismem Wójta gminy Koszarawa w sprawie rozliczenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
w Gminie Koszarawa. 

W dniu 4 stycznia 2011 r. 
• Wicestarosta Andrzej Kalata, Członek Zarządu Marek Kuniec oraz Wiceprzewodniczący Rady Jan Jafernik z radnymi 
wzięli udział w spotkaniu Rady Przewoźników. 

W dniach 3 i 5 stycznia 2011 r. 
• Członek Zarządu Marek Kuniec wziął udział w Komisji oceniającej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
Powiatu Żywieckiego na rok 2011 r. 

W dniu 5 stycznia 2011 r. Zarząd Powiatu: 
• omówił ofertę przedstawioną przez Krzysztofa Sikorę dotyczącą „Monitoringu systemów grzewczych”. 
• z udziałem Wójta Gminy Koszarawa omówił sprawę porozumienia z dnia 6 października 2010 roku zawartego pomiędzy 
Powiatem Żywieckim a Gminą Koszarawa dot. modernizacji drogi powiatowej Jeleśnia – Koszarawa - Zawoja 1419 S. 
• wraz z Wójtem Gminy Lipowa omówił sytuację na drogach powiatowych w Gminie Lipowa. 
• omówił planowane wydatki na utrzymanie powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Żywieckiego w 2011 
roku. Sprawa będzie rozpatrywana w terminie późniejszym.  
• omówił sprawę zlecenia wykonania dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego na rzece Koszarawie w 
ciągu DP Nr 1428 S (ul. Isep) w km 0+112 w Żywcu (Mostu Trzebińskiego). Zarząd postanowił zlecić wykonanie 
dokumentacji projektowej z budżetu PZD na 2011 rok rezygnując tymczasowo z innych zadań, których zlecenie może 
mieć miejsce w terminie późniejszym.  
• wyraził zgodę na podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem umowy pomiędzy Miastem Żywiec 
a Powiatem Żywieckim dla etapu IV pn. „Wykonanie i montaż miniatur” realizowanego w ramach projektu pn. „Od 
Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu” zawartego w Projekcie 
Kluczowym pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet III. Turystyka, Działanie 3.2, Infrastruktura okołoturystyczna 
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne ). 
• wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych „Adaptacja 
budynku położonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 dla potrzeb wydziałów Starostwa”. 
• wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie etapu VI pn. 
„Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Zarzeczu”. 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 25/11/IV w sprawie zaległej odpłatności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 
• omówił sytuację finansową DPS w Żywcu. 
• wyraził zgodę na udział Powiatu Żywieckiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych w roku 2011 do kwoty 40 
000 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału TKSP. 
• przeznaczył kwotę 45 000 zł będących w dyspozycji Wydziału TKSP na wydatki dotyczące nawiązywania współpracy 
krajowej i międzynarodowej. 
• wyraził zgodę na organizację finału cyklu imprez pn. „Boże Narodzenie w Beskidach” do kwoty 13 000 zł ze środków 
będących w dyspozycji Wydziału TKSP. 
• wyraził zgodę na współorganizację „XIV Bajkowych Spotkań Teatralnych – Zima 2011” do kwoty 1 500 zł ze środków 
będących w dyspozycji Wydziału TKSP.  
• omówił sprawę organizacji oraz współorganizacji masowych imprez biegowych w 2011 roku do kwoty 28 000 zł z 
budżetu będącego w dyspozycji Wydziału TKSP.  
• wyraził zgodę na współorganizację XLIII Ogólnopolskiego i XIX Międzynarodowego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego 
do kwoty 7 000 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału TKSP.  



• wyraził zgodę na współorganizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych adresowanych do ogółu społeczności 
powiatu żywieckiego do kwoty 15 000 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału TKSP.  
• dokonał wyboru oferty na dostawę środków czystości do Starostwa Powiatowego w Żywcu – Firmy Handlowej 
Spectrum s.c z Żywca. 
• zapoznał się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddział w Żywcu i Związku Zawodowego NSZZ 
„Solidarność” o zatrudnienie osoby sprzątającej pomieszczenie związków zawodowych.  
• zapoznał się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu informującym, iż z dniem 1 
stycznia 2011 roku Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Żywcu nie będzie mogła bezpłatnie wykonywać 
badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella uczniów, studentów i doktorantów, których obowiązek 
badań wynika z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. 
• zapoznał się z podziękowaniami Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie za umożliwienie studentom Uczelni odbycia praktyk zawodowych w Starostwie Powiatowym w 
Żywcu.  
• zapoznał się z pismem Wójta Gminy Milówka w sprawie wstępnie zaplanowanej ewakuacji zagrożonych mieszkańców 
Prusowa w związku z uaktywnieniem się powstałego we wrześniu br. osuwiska oraz przygotowania się do zapewnienia 
odpowiedniej pomocy poszkodowanym.  
• zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez 
władze Województwa Śląskiego propozycji umieszczenia w ofercie przewozowej na rok 2011 pociągu relacji Katowice 
(odj. 14.36) – Zwardoń (przyj. 17.26). 
• postanowił wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie przekazania informacji 
dotyczących przewozów na trasie Katowice - Żywiec-Żylina.  
• na wniosek Członka Zarządu Jana Witkowskiego zwrócił się z prośbą do Burmistrza o informację o możliwości 
odpłatnego korzystania przez przewoźników prywatnych prowadzących przewóz osób na terenie Powiatu Żywieckiego z 
przystanków należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Żywcu na terenie Miasta Żywca. 
• Członek Zarządu Marek Kuniec przedstawił sprawę braku kontraktu na usługi Poradni Diabetologicznej w wyniku czego 
prawie 2 000 mieszkańców Żywiecczyzny pozbawionych jest możliwości leczenia się na miejscu.  
Zarząd postanowił wystąpić z interwencją w tej sprawie do NFZ w Katowicach. 

W dniu 5 stycznia 2011 r. 
• Członek Zarządu Marek Kuniec wziął udział w przekazaniu placu budowy w zakresie remontu części pomieszczeń w 
Nowym Zamku. 

W dniu 10 stycznia 2011 r. 
• Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, Wicestarosta Andrzej Kalata, Członek Zarządu Marek Kuniec dokonali wizji 
osuwiska w Milówce – Prusowie. 

W dniu 10 stycznia 2011 roku Zarząd Powiatu: 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 26/11/IV w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON. 
• jednogłośnie podjął uchwałę nr 27/11/IV w sprawie zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
• sporządził wykaz najpilniejszych szkód powodziowych do dofinansowania w 2011 roku i przekazał go do Biura do 
Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. 
• zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w sprawie przekazania środków finansowych na 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg powiatowych oraz na 
pokrycie kosztów odszkodowań za okres od 31.10.2010 r. do chwili obecnej. 
• zapoznał się z pismem KPP w Żywcu dotyczącym realizacji patroli dodatkowych w ramach porozumienia między 
Powiatem Żywieckim a Komendą Powiatową Policji w Żywcu.  
• zapoznał się z pismem Kierownik PCPR w Żywcu dotyczącym przekazania drewna, które pozyskał Powiatowy Zarząd 
Dróg w wyniku wycinki drzew owocowych wzdłuż ulicy Moszczanickiej w Żywcu na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka nr 
1, nr 4 oraz wychowanki rodziny zastępczej. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie drewna. 
• zapoznał się z pismem Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie zabezpieczenia środków przez Powiat Żywiecki na 
remont mostu na drodze powiatowej w Juszczynie Zarząd Powiatu ujął w/w zadanie w wykazie szkód powodziowych do 
dofinansowania w 2011 roku. 
• postanowił wystąpić do GDDKiA oddział w Katowicach z prośbą o przekazanie informacji o aktualnym zaawansowaniu 
prac i planach inwestycyjnych związanych z realizowaną przez Państwa na terenie naszego Powiatu inwestycją pn. 
„Budowa drogi ekspresowej S-69 ”na odcinku Przybędza - Milówka – tzw. obejście Węgierskiej Górki . 

W dniu 11 stycznia 2011 r. 
• Członek Zarządu Marek Kuniec uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

W dniu 11 stycznia 2011 r. Zarząd Powiatu: 
• omówił materiały na III Sesję Rady Powiatu. 
• omówił propozycje zmian do projektu budżetu na 2011 r. wynikających z wniosków przedstawionych na wspólnym 
posiedzeniu Komisji. 


