
Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku 

 

Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku 

 IV/52/2007 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego 
w związku z wygaśnięciem mandatu 

 IV/53/2007 Uchwała w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego Pana Piotra Cybułki wniesione w dniu 26 października 2006 roku 

 IV/54/2007 Uchwała w sprawie odpowiedzi na wniosek pracowników Przychodni 
Rejonowo – Specjalistycznej w Radlinie ul. Orkana 10 o wstrzymanie 
likwidacji Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej oraz odpowiedzi na 
wezwanie do usunięcia braków i nieprawidłowości w Uchwale Nr 
XLIX/605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 
roku 

 IV/55/2007 Uchwała w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 
 IV/56/2007 Uchwała w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 IV/57/2007 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 

 IV/58/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/376/2001 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2001 r., w sprawie przyjęcia regulaminu 
finansowania i udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 IV/59/2007 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2007” 

 IV/60/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/585/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
złożenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, projektu pod nazwą „Stypendium dla studenta 
2006/2007” oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla studentów 
2006/2007” 

 IV/61/2007 Uchwała w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 IV/62/2007 Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2007 rok 
 IV/63/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 



 Sesja V - 22 lutego 2007 roku 

 V/64/2007 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnoprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 V/65/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu 
pomocy finansowej przez Gminę Mszana Powiatowi Wodzisławskiemu z 
przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg 
powiatowych położonych na terenie Gminy Mszana 

 V/66/2007 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
zadanie p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. 
Wyszyńskiego 41” 

 V/67/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 V/68/2007 Uchwała w sprawie powołania do składu Komisji Infrastruktury i 
Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego p. Leszka Bizonia 

 V/69/2007 Uchwała w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego p. Leszka Bizonia 

  

Sesja VI - 29 marca 2007 roku 

 VI/70/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów za 2006 rok 

 VI/71/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania 
przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek 
organizacyjnych 

 VI/72/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania 
przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek 
organizacyjnych 

 VI/73/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 

 VI/74/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 VI/75/2007 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat 
Wodzisławski w roku 2007 



 VI/76/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z 
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ul. 
Powstańców w Syryni” 

 VI/77/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu 
pomocy finansowo - rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto 
Pszów z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 VI/78/2007 Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonywania 
uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy 

 VI/79/2007 Uchwała w sprawie podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski w roku 2007 

 VI/80/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski 
porozumień z gminami: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, 
Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski, dotyczących funkcjonowania 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 
oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością 

 VI/81/2007 Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty 
rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Domowi 
Dziecka w Gorzyczkach na nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego, 
opisanej w księdze wieczystej KW Nr: 51209-W 

 VI/82/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 VI/83/2007 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. 
Powiatu Wodzisławskiego” 

 VI/84/2007 Uchwała w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu 
Wodzisławskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 

 VI/85/2007 Uchwała w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji 
Infrastruktury i Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego p. Czesławy 
Somerlik 

 VI/86/2007 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i 
Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 VI/87/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez 
pracodawcę z radną Powiatu Wodzisławskiego Panią Krystyną Szymiczek 

 VI/88/2007 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania 
diet radnym Powiatu Wodzisławskiego 

  

Sesja VII - 26 kwietnia 2007 roku 

 VII/89/2007 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania 
budżetu Powiatu za 2006 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu 
absolutorium z tego tytułu 

 VII/90/2007 Uchwała w sprawie ustanowienia i przyznawania Nagrody Powiatu 
Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie 



twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
 VII/91/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu 

pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Rydułtowy z 
przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 VII/92/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Godów z 
przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 VII/93/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Mszana z 
przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 VII/94/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Gorzyce z 
przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 VII/95/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 
Rybnickim dotyczącego szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne 
pochodzące z terenu Powiatu Rybnickiego przez Powiatowy Ośrodek 
Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzycach 

 VII/96/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyjęciu pomocy 
finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Powiat Rybnicki 
oraz przekazania jej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w formie 
dotacji na dofinansowanie zakupu aparatu Rtg 

 VII/97/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 VII/98/2007 Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego 

  

Sesja VIII - 31 maja 2007 roku 

 VIII/99/2007 Uchwała w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego 

 VIII/100/2007 Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego 

 VIII/101/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie dokonania 
przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek 
organizacyjnych, z późniejszą zmianą 

 VIII/102/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Lubomia z 
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont chodnika przy ul. 
Asnyka w Lubomi” 

 VIII/103/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą 
Rydułtowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 

 VIII/104/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 



w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 
 VIII/105/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 
 VIII/106/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 
 VIII/107/2007 Uchwała w sprawie apelu oraz oświadczenia zawierającego stanowisko co do 

organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012 na Stadionie Śląskim w 
Chorzowie 

  

Sesja IX - 28 czerwca 2007 roku 

 IX/108/2007 Uchwała w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję 
Rewizyjną 

 IX/109/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2006 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 IX/110/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2006 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 

 IX/111/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 IX/112/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności 
Oddziału Wewnętrznego I będącego komórką organizacyjną samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą ,,Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 IX/113/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności 
Oddziału Rehabilitacyjnego będącego komórką organizacyjną samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą ,,Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 IX/114/2007 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” 

 IX/115/2007 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śl.” 

 IX/116/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Miasto Wodzisław 
Śląski z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 IX/117/2007 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie 
własne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie dróg publicznych dotyczące 
modernizacji ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie 

 IX/118/2007 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Wodzisławski” 

 IX/119/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/2007 z dnia 31 maja 2007r. 



w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w 
sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 IX/120/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

  

Sesja X - 30 sierpnia 2007 roku 

 X/121/2007 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” na roboty ogólnobudowlane w budynkach szpitalnych oraz 
zakup kardiomonitorów dla oddziałów szpitalnych 

 X/122/2007 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu 
medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych 

 X/123/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 X/124/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 

 X/125/2007 Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w 
Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 

 X/126/2007 Uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu 
Śląskim” 

 X/127/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/480/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wodzisławiu Śl. 

 X/128/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy rzeczowej przez Gminę 
Lubomia, polegającej na przekazaniu chodnika przy ul. Głównej w Bukowie 

 X/129/2007 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z 
przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną 

 X/130/2007 Uchwała w sprawie przedłożenia Zarządowi Województwa Śląskiego 
informacji o środkach pochodzących z budżetu Powiatu Wodzislawskiego 
przeznaczonych na realizację programów operacyjnych 

 X/131/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 X/132/2007 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Barszcza z dnia 9 
lipca 2007 roku na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej 
– Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim 



  

Sesja XI - 27 września 2007 roku 

 XI/133/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 z dnia 29 marca 2007r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia z 
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ul. 
Powstańców w Syryni” 

 XI/134/2007 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 5052 S położonej na terenie Gminy 
Lubomia (przebiegającej od skrzyżowania z drogą 3512 S w Lubomi do 
skrzyżowania z drogą 3544 S w Ligocie Tworkowskiej) kategorii drogi 
powiatowej 

 XI/135/2007 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 

 XI/136/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2007 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007 

 XI/137/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

  

Sesja XII - 25 października 2007 roku 

 
 XII/138/2007 Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Pszów prowadzenie zadań zimowego 

utrzymania dróg powiatowych i przyjęcia od Miasta Pszów prowadzenie 
zadań zimowego utrzymania dróg gminnych 

 XII/139/2007 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, 
pobieranych przez jednostki wyznaczone przez starostę 

 XII/140/2007 Uchwała w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie 
mechanicznym spalinowym na zbiornikach wodnych położonych w Olzie – 
Gmina Gorzyce 

 XII/141/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

  

 

Sesja XIII - 29 listopada 2007 roku 

 XIII/142/2007 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Łodziana–Szczyra z 
dnia 19 października 2007 roku na działania kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Wodzisławiu Śląskim Panią Beatę Rączka 



 XIII/143/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 

 XIII/144/2007 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XIII/145/2007 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w Oddziale 
Wewnętrznym II 

 XIII/146/2007 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” na zakup sprzętu medycznego o standardzie 
podstawowym dla oddziałów szpitalnych 

 XIII/147/2007 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” na zakup aparatów USG i RTG 

 XIII/148/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/2007 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji 
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na remonty, inwestycje, 
w tym zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni 
diagnostycznych 

 XIII/149/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/136/2007 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007 

 XIII/150/2007 Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadań 
zimowego utrzymania ulicy Miczurina w Wodzisławiu Śląskim i przyjęcia od 
Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzenie zadań zimowego utrzymania 
łącznika ulicy Chrobrego z ulicą Głożyńską w Wodzisławiu Śląskim 

 XIII/151/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Mszana z 
przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników, położonych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Mszana, w sezonie zimowym 2007/2008 

 XIII/152/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów i 
Gminę Mszana, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pod nazwą: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową 
przy ulicy Skrzyszowskiej w Mszanie – 1 Maja w Skrzyszowie” 

 XIII/153/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/222/2004 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie wyłączenia szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Nr 3 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 i Technikum Nr 
1 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w 
Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 z zespołu placówek o 



nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 

 XIII/154/2007 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum 
Ogólnokształcące w Radlinie przy ul. Orkana 23, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. 
Orkana 23 

 XIII/155/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 XIII/156/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 XIII/157/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 
przez Miasto Radlin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony 
przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wodzisławiu Śląskim 

 XIII/158/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 
przez Gminę Marklowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i 
wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wodzisławiu Śląskim 

 XIII/159/2007 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu 
Wodzisławskiego Pana Adama Gawędy 

 XIII/160/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/534/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia 
medalu „Zasłużony dla ochrony p. poż. Powiatu Wodzisławskiego" 

 XIII/161/2007 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. 
Powiatu Wodzisławskiego” 

 XIII/162/2007 Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego o 
obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 

  

 

Sesja XIV - 20 grudnia 2007 roku 

 
 XIV/163/2007 Uchwała w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w 

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie 
od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (oświadczenia lustracyjnego) 
przez kandydata na Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza 
Danielczyka 

 XIV/164/2007 Uchwała w sprawie wstąpienia Pana Eugeniusza Danielczyka na miejsce 
Radnego Pana Adama Gawędy w związku z wygaśnięciem mandatu 

 XIV/165/2007 Uchwała w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 
 XIV/166/2007 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok” 



 XIV/167/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2008 

 XIV/168/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XIV/169/2007 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni 
Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10

 XIV/170/2007 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni 
Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10

 XIV/171/2007 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji 
Poradni Neurologicznej 

 XIV/172/2007 Uchwała w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegających na likwidacji 
Poradni Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowego 

 XIV/173/2007 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji 
Poradni Endokrynologicznej 

 XIV/174/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności 
Oddziału Geriatrycznego będącego komórką organizacyjną samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XIV/175/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności 
Oddziału Wewnętrznego II będącego komórką organizacyjną samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XIV/176/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/541/2006 z dnia 18 maja 2006 
roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim, 
za I półrocze roku budżetowego 

 XIV/177/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr L/623/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 XIV/178/2007 Uchwała w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w 
Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 XIV/179/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wodzisławski 
porozumień z Powiatem Poznańskim, Powiatem Raciborskim, Miastem 
Gliwice, Miastem Zielona Góra, Miastem Rybnik, Miastem Żory, Miastem 



Jastrzębie Zdrój oraz Miastem Gorzów Wielkopolski, których przedmiotem 
będzie organizacja i zasady finansowania kształcenia uczniów klas 
wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

 XIV/180/2007 Uchwała w sprawie założenia placówki oświatowo – wychowawczej o nazwie 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 
przy ulicy Pszowskiej 92 

 XIV/181/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 
przez Miasto Pszów z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego 
niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 

 XIV/182/2007 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok 

 XIV/183/2007 Uchwała w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 
2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 XIV/184/2007 Uchwała w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego nr NP/II/0911/593/2/07 z dnia 28 listopada 2007 roku 

 XIV/185/2007 Uchwała w sprawie powołania do składu Komisji Organizacyjno–Prawnej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka 

 XIV/186/2007 Uchwała w sprawie powołania do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Danielczyka 

 


