
Spis uchwał Rady Powiatu z 2006 roku 

 

Sesja XLII - 18 stycznia 2006 roku 

 XLII/492/2006 Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2006 rok 
 XLII/493/2006 Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, 

stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim  

 XLII/494/2006 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim  

 XLII/495/2006 Uchwała w sprawie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Powiecie Wodzisławskim 

  

Sesja XLIII - 16 lutego 2006 roku 

 XLIII/496/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 XLIII/497/2006 Uchwała w sprawie podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wodzisławski 

 XLIII/498/2006 Uchwała w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie, z siedzibą przy ul. Orkana 23 

 XLIII/499/2006 Uchwała w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie 
Technikum w Radlinie, z siedzibą przy ul. Orkana 23 

 XLIII/500/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Godów na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XLIII/501/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Gorzyce na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XLIII/502/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Pszów na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XLIII/503/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śl.” na zakup instalacji gazowej do karetki marki Mercedes 
Benz 510 KA, rok produkcji 1991, nr nadwozia WDB6670611P106973 

 XLIII/504/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śl.” na zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału 
Rehabilitacyjnego 



 XLIII/505/2006 Uchwała w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą 
„Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami” w jednostkę 
budżetową pod nazwą „Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami”

 XLIII/506/2006 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Piotra Cybułki na uchwałę 
nr XV/156/2003 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 
roku w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XLIII/507/2006 Uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Wodzisławskiego” 

 XLIII/508/2006 Uchwała w sprawie wystąpienia do Marszałka Sejmu z apelem o podjęcie 
działań zmierzających do zmiany zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

 XLIII/509/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 
rok 

 XLIII/510/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat 
Wodzisławski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między 
regionami” 

  

Sesja XLIV - 23 marca 2006 roku 

 XLIV/511/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2005  

 XLIV/512/2006 Uchwała w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śl.” polegającego na ograniczeniu liczby łóżek w Oddziale Urologicznym 

 XLIV/513/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XLIV/514/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” na zakup lampy operacyjnej dla potrzeb Bloku Operacyjnego

 XLIV/515/2006 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 2006 

 XLIV/516/2006 Uchwała 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 „Pomoc dla studenta 2005/2006” oraz 
przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla studentów 2005/2006” 

 XLIV/517/2006 Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu, stanowiącego podstawę 
do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy 
Zakład Zarządzania Nieruchomościami 



 XLIV/518/2006 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 
kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostce 
budżetowej pod nazwą Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami 

 XLIV/519/2006 Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, 
stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy 
Społecznej w Gorzycach 

 XLIV/520/2006 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 

 XLIV/521/2006 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/328/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie utworzonego 
rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 

 XLIV/522/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Lubomia na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XLIV/523/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Wodzisław Śl. na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XLIV/524/2006 Uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Wodzisławskiego” 

 XLIV/525/2006 Uchwała w sprawie przyznania medalu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Wodzisławskiego” 

 XLIV/526/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 w sprawie budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 XLIV/527/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 
rok 

 XLIV/528/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 
rok 

  

Sesja XLIV - 20 kwietnia 2006 roku 

 XLV/529/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z 
wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu 
absolutorium z tego tytułu  

 XLV/530/2006 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski 

 XLV/531/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/363/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku 
dochodów własnych w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

 XLV/532/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Miasta Radlin w sprawie 
zwiększenia dostępności mieszkańców do świadczeń poradni 
specjalistycznych 

 XLV/533/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Marklowice na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XLV/534/2006 Uchwała w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. 



Powiatu Wodzisławskiego" 
 XLV/535/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 

rok 
 XLV/536/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 

rok 
 XLV/537/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie prowadzone przez 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim 

  

Sesja XLVI - 18 maja 2006 roku 

 XLVI/538/2006 Uchwała w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu 

 XLVI/539/2006 Uchwała w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegającego na likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lyskach oraz 
zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez wchodzącą w skład 
tego ośrodka Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

 XLVI/540/2006 Uchwała w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie 
przy ul. Reymonta 9 

 XLVI/541/2006 Uchwała 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 

 XLVI/542/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” 

 XLVI/543/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia 
nr 3/2006 z dnia 04.04.2006r. w sprawie realizacji zadań przy drogach 
powiatowych 

 XLVI/544/2006 Uchwała w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w 
Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

 XLVI/545/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 
2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 XLVI/546/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 
rok 

  

 

 



Sesja XLVII - 22 czerwca 2006 roku 

 XLVII/547/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Szafarczyka z dnia 
19 kwietnia 2006 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego 

 XLVII/548/2006 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla 
powiatu wodzisławskiego na lata 2006-2013 

 XLVII/549/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2005 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XLVII/550/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2005 i podziału zysku samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 

 XLVII/551/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.”  

 XLVII/552/2006 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” polegającego na utworzeniu w 
ramach Oddziału Neurologicznego Pododdziału Udarowego 

 XLVII/553/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 

 XLVII/554/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie 
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – realizację zadania 
pod nazwą „czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze 
zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śl.” 

 XLVII/555/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie 
kultury – realizację zadania pod nazwą „zakup ekranu perełkowego na 
potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim”

 XLVII/556/2006 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego
 XLVII/557/2006 Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na 

inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 

 XLVII/558/2006 Uchwała w sprawie ustanowienia corocznej Nagrody i Wyróżnienia w 
Dziedzinie Sportu dla wyróżniających się zawodników, posiadających 
licencję zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji zawodnika, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy 
zasłużonych w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika 
nieposiadającego licencji zawodnika 



 XLVII/559/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/410/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody 
na złożenie przez Powiat Wodzislawski wniosku o finansowanie z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektu pod nazwą „Wspieranie 
rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich 2005/2006” oraz 
przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich 
2005/2006” 

 XLVII/560/2006 Uchwała w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą 
rachunek dochodów własnych, którego dochód stanowić będą dochody, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych 

 XLVII/561/2006 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie p.n. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół 
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1” 

 XLVII/562/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/220/2004 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004r. w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Pomocy Społecznej na lata 2004-2008 

 XLVII/563/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/406/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia 
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2005-2015 

 XLVII/564/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 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 2006 

 XLVII/565/2006 Uchwała w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim 

 XLVII/566/2006 Uchwała w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 XLVII/567/2006 Uchwała w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w 
Gorzycach 

 XLVII/568/2006 Uchwała w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w 
Gorzyczkach 

 XLVII/569/2006 Uchwała w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno–
Opiekuńczemu w Gorzycach 

 XLVII/570/2006 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wodzisławiu Śląskim 

 XLVII/571/2006 Uchwała w sprawie zmian w Statucie jednostki budżetowej o nazwie 
„Powiatowy Zarząd Dróg” 

 XLVII/572/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Lubomia na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XLVII/573/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/346/2005 Rady Powiatu 



Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim 

 XLVII/574/2006 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim w 
sprawie powierzenia Powiatowi Wodzisławskiemu wykonywania 
niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych prowadzonych przez 
Wojewodę Śląskiego 

 XLVII/575/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 
Rydułtowy w przedmiocie udzielenia Powiatowi Wodzisławskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

 XLVII/576/2006 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy sporządzania informacji o 
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za okres 
pierwszego półrocza roku budżetowego 

 XLVII/577/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 
2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 XLVII/578/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 
rok 

 XLVII/579/2006 Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy 
Społecznej w Gorzycach na nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego, 
opisanych w księgach wieczystych KW Nr: 51516-W i KW Nr: 38837-W 

 XLVII/580/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przyjęciu 
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto 
Rydułtowy oraz przekazania jej samodzielnemu publicznemu zakładowi 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
w formie dotacji 

 XLVII/581/2006 Uchwała w sprawie wystąpienia do władz ustawodawczych i 
wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o zabezpieczenie 
środków finansowych gwarantujących 30% wzrost wynagrodzeń 
pracowników służby zdrowia w roku bieżącym i ustalonych na lata 
następne 

  

Sesja XLVIII - 24 sierpnia 2006 roku 

 XLVIII/582/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Szafarczyka z 
dnia 5 czerwca 2006 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego  

 XLVIII/583/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Grzegorza 
Szafarczyka z dnia 19 kwietnia 2006 roku na działalność kierownika 
powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 

 XLVIII/584/2006 Uchwała 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 ucznia 2006/2007” 
oraz przyjęcia „Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich 
2006/2007” 

 XLVIII/585/2006 Uchwała 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” 

 XLVIII/586/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Wodzisławski umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą 
„Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92” ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

 XLVIII/587/2006 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 

 XLVIII/588/2006 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu 
wodzisławskiego 

 XLVIII/589/2006 Uchwała w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w 
Wodzisławiu Śląskim 

 XLVIII/590/2006 Uchwała w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w 
Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 XLVIII/591/2006 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na zwiększeniu liczby 
łóżek w Oddziale Rehabilitacyjnym 

 XLVIII/592/2006 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji pralni 

 XLVIII/593/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XLVIII/594/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o 
przyjęciu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu 
przez Miasto Pszów oraz przekazanie jej samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” w formie dotacji na zakup aparatu Rtg o standardzie 
podstawowym 



 XLVIII/595/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu Rtg o standardzie 
podstawowym przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” dla potrzeb Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej 

 XLVIII/596/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 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 2006, 
z późniejszą zmianą 

 XLVIII/597/2006 Uchwała w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu 
Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz 
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wodzisławiu Śl. na nieruchomościach 
Powiatu Wodzisławskiego, opisanych w księgach wieczystych KW Nr: 
528-W i KW Nr: 46703-W 

 XLVIII/598/2006 Uchwała w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Kuźni 
Raciborskiej w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych 
na terenie województwa śląskiego oraz przyjęcie stanowiska Rady 
Powiatu w sprawie stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie 
Powiatu Wodzisławskiego 

 XLVIII/599/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 
2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

  

Sesja XLIX - 21 września 2006 roku 

 XLIX/600/2006 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" 

 XLIX/601/2006 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. 
Powiatu Wodzisławskiego” 

 XLIX/602/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego 
– Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim do Programu Inicjatywy Wspólnotowej 
Equal – Działanie 3 

 XLIX/603/2006 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji pracowni 
Rtg przy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. 
Orkana 8 

 XLIX/604/2006 Uchwała 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 

 XLIX/605/2006 Uchwała 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 

 XLIX/606/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” na wymianę windy w pawilonie głównym szpitala 

 XLIX/607/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śl.” na remont i modernizację Oddziału Neurologicznego 

 XLIX/608/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego na rzecz 
Powiatu Rybnickiego 

 XLIX/609/2006 Uchwała w sprawie udzielenia Miastu Wodzisław Śląski pomocy 
finansowej na wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy 
społecznej 

 XLIX/610/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia woli złożenia przez Powiat Wodzisławski 
wniosku o dofinansowanie z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego GAMBIT 2005 w ramach Programu Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych na Drogach zadania pod nazwą: „Przebudowa 
skrzyżowania ul. Turska, 1-go Maja, Skrzyszowska w Mszanie wraz z 
wykonaniem sygnalizacji świetlnej” 

 XLIX/611/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o 
udzieleniu pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie 
Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: 
Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego w Wodzisławiu Śl.”

 XLIX/612/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 
2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 XLIX/613/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 
2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 XLIX/614/2006 Uchwała w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu 
lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa 

 XLIX/615/2006 Uchwała w sprawie oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego 
dotyczącego przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego listy projektów 
kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 

  

Sesja L - 26 października 2006 roku 

 L/616/2006 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Szafarczyka z dnia 20 
sierpnia 2006 roku na Starostę Powiatu Wodzisławskiego  

 L/617/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 



 L/618/2006 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” i ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 L/619/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/346/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 

 L/620/2006 Uchwała w sprawie zmiany warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów – Pana Dariusza Kalemby ustalonych uchwałą Nr 
XXXIX/448/2005 z dnia 27 października 2005r. 

 L/621/2006 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/246/2004 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 28.06.2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym 
Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu 
Śl. 

 L/622/2006 Uchwała w sprawie podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy 
pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a TyfloCentrum CR, o.p.s. 

 L/623/2006 Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 L/624/2006 Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, 
stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Wodzisławiu Śląskim 

 L/625/2006 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 L/626/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 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 2006, z późniejszą zmianą 

 L/627/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Marklowice z 
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ul. 
Wiosny Ludów w Marklowicach na odcinku od ul. Bukowej do przejścia dla 
pieszych” 

 L/628/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr 
2/2006 z dnia 21.03.2006r. w sprawie realizacji zadań przy drogach 
powiatowych 

 L/629/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyjęcia 
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 
Wodzisław Śląski 

 L/630/2006 Uchwała w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego 



 L/631/2006 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim na pokrycie 
kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem systemu bibliotecznego 
SOWA w Internecie 

 L/632/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 
r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 L/632/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 
r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 L/633/2006 Uchwała w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 
2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 L/634/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyjęcia 
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 
Gorzyce 

 L/635/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyjęcia 
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 
Rydułtowy 

 L/636/2006 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 
wobec przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki „Strategii działalności 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 -2015” 

  

III KADENCJA RADY POWIATU 

Sesja I - 27 listopada 2006 roku 

 I/1/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia 
Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia 
głosowania  

 I/2/2006 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 

 I/3/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego oraz 
ustalenia Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia 
głosowania 

 I/4/2006 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 

 I/5/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego oraz ustalenia Regulaminu 
działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia głosowania 

 I/6/2006 Uchwała w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wodzisławskiego 
 I/7/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz 
ustalenia Regulaminu działania Komisji Skrutacyjnej i trybu przeprowadzenia 
głosowania 



 I/8/2006 Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego 

 I/9/2006 Uchwała w sprawie ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez 
Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków 

 I/10/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/11/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i 
Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/12/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/13/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i 
Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/14/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Organizacyjno-
Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/15/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/16/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 

 I/17/2006 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/18/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/19/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/20/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/21/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i 
Drogownictwa Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/22/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjno – 
Prawnej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/23/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/24/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 

 I/25/2006 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 I/26/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śl.” 

 I/27/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śl.” 

 I/28/2006 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 



zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” 

 I/29/2006 Uchwała w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, 
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” i „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” 

 I/30/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 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 2006, z późniejszą zmianą 

 I/31/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 
r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

  

Sesja II - 14 grudnia 2006 roku 

 II/32/2006 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na utworzeniu w ramach 
Oddziału Pediatrycznego Pododdziału Patologii Noworodka 

 II/33/2006 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 II/34/2006 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok” 

 II/35/2006 Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Radlin oraz Miastu Pszów 
prowadzenie zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych  

 II/36/2006 Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Radlin do wykonywania uprawnienia 
zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych 
Miasta Radlin  

 II/37/2006 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/99 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie procedury uchwalania 
budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu 

 II/38/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr L/633/2006 w sprawie wydatków 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2006r. nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 

 II/39/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 
2005r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 II/40/2006 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu 
Wodzisławskiego Pana Marka Hawla 

 II/41/2006 Uchwała w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego 



do składu komisji bezpieczeństwa i porządku 
 II/42/2006 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu 

Wodzisławskiego – Pana Jerzego Rosoła oraz przyznania Mu prawa do 
korzystania z samochodu służbowego 

 II/43/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 

 II/44/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Organizacyjno - Prawnej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego 

 II/45/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 

 II/46/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Rady 
Powiatu Wodzisławskiego 

 II/47/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 
Powiatu Wodzisławskiego 

 II/48/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Wodzisławskiego 

 II/49/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 II/50/2006 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

  

Sesja III - 29 grudnia 2006 roku 

 III/51/2006 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 
2005r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok 

 


