WOA.0716-2/102/08
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2008 r.

Lp.

Data

Nr uchwały

W sprawie

Stan realizacji

1.

17.01.2008r.

XV/187/2008

odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę nr XLV/534/2006 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustanowienia medalu
„ZasłuŜony dla ochrony p.poŜ. Powiatu Wodzisławskiego”

zrealizowano

2.

31.01.2008r.

XVI/188/2008

wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki

zrealizowano

3.

31.01.2008r.

XVI/189/2008

powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonania uprawnienia zarządcy dróg
powiatowych połoŜonych w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy

zrealizowano

4.

31.01.2008r.

XVI/190/2008

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Pracowni diagnostycznej (audiometr) w Przychodni
Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10

zrealizowano

5.

31.01.2008r.

XVI/191/2008

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej
w Radlinie przy ul. Orkana 10

zrealizowano

6.

31.01.2008r.

XVI/192/2008

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Działu (pracowni) Fizjoterapii w Przychodni
Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10

zrealizowano

7.

31.01.2008r.

XVI/193/2008

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu
wodzisławskiego

zrealizowano

8.

31.01.2008r.

XVI/194/2008

likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ulicy Orkana 23,

zrealizowano
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wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego
w Radlinie przy ulicy Orkana 23
9.

31.01.2008r.

XVI/195/2008

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 Śl.

zrealizowano

10.

31.01.2008r.

XVI/196/2008

ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

zrealizowano

11.

31.01.2008r.

XVI/197/2008

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 Śl.

zrealizowano

12.

31.01.2008r.

XVI/198/2008

ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śl.

zrealizowano

13.

31.01.2008r.

XVI/199/2008

uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę
dla pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzycach

zrealizowano

14.

31.01.2008r.

XVI/200/2008

ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach

zrealizowano

15.

31.01.2008r.

XVI/201/2008

uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do ustalenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez pracodawcę
dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach

zrealizowano

16.

31.01.2008r.

XVI/202/2008

ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego
Domu Dziecka w Gorzyczkach

zrealizowano

17.

31.01.2008r.

XVI/203/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu
pomocy finansowej przez Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania
pod nazwą „Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych
w nieruchomości przy ul. Raciborskiej 48 w Gorzycach”

zrealizowano
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18.

31.01.2008r.

XVI/204/2008

zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok

zrealizowano

19.

31.01.2008r.

XVI/205/2008

złoŜenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku
nr NP/II/0911/643/2/07

zrealizowano

20.

31.01.2008r.

XVI/206/2008

złoŜenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku
nr NP/II/0911/663/2/07

zrealizowano

21.

31.01.2008r.

XVI/207/2008

złoŜenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku
nr NP/II/0911/660/2/07

zrealizowano

22.

31.01.2008r.

XVI/208/2008

zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego

zrealizowano

23.

31.01.2008r.

XVI/209/2008

uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2008 rok

zrealizowano

24,

31.01.2008r.

XVI/210/2008

zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na
2008 rok

zrealizowano

25.

28.02.2008r.

XVII/211/2008

przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na realizację zadania pod
nazwą „Adaptacja magazynu TR przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim na
potrzeby Pogotowia Ratunkowego”

zrealizowano

26.

28.02.2008r.

XVII/212/2008

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych

zrealizowano

27.

28.02.2008r.

XVII/213/2008

zmiany Uchwały Nr XLVII/565/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania
statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Wodzisławiu Śląskim

zrealizowano

28.

28.02.2008r.

XVII/214/2008

przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat

zrealizowano
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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 2008”
29.

28.02.2008r.

XVII/215/2008

wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Dostosowanie kwalifikacji kadr oświaty do wyzwań nowoczesnej
edukacji” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki

zrealizowano

30.

28.02.2008r.

XVII/216/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia pomocy finansowej
udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów, z przeznaczeniem na
realizację zadań przy drogach powiatowych

zrealizowano

31.

28.02.2008r.

XVII/217/2008

podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w roku 2008

zrealizowano

32.

28.02.2008r.

XVII/218/2008

zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŜetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok

zrealizowano

33.

28.02.2008r.

XVII/219/2008

delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji
bezpieczeństwa i porządku

zrealizowano

34.

28.02.2008r.

XVII/220/2008

odwołania Pana radnego Piotra Cybułki od uchwały nr XVI/188/2008 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki

zrealizowano

35.

28.02.2008r.

XVII/221/2008

wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie

zrealizowano

36.

27.03.2008r.

XVIII/222/2008

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
2007 rok

zrealizowano

37.

27.03.2008r.

XVIII/223/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o przyjęciu pomocy finansowej udzielonej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów oraz przekazania jej

zrealizowano
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samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
zdrowotnej w Rydułtowach” w formie dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego
38.

27.03.2008r.

XVIII/224/2008

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych

zrealizowano

39.

27.03.2008r.

XVIII/225/2008

zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

zrealizowano

40.

27.03.2008r.

XVIII/226/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia pomocy rzeczowej
udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Radlin, polegającej na
przekazaniu sygnalizacji świetlnej znajdującej się na skrzyŜowaniu ulic KorfantegoHallera – Rogozina w Radlinie

zrealizowano

41.

27.03.2008r.

XVIII/227/2008

zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŜetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok

zrealizowano

42.

24.04.2008r.

XIX/228/2008

rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu Powiatu za 2007
rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu

zrealizowano

43.

24.04.2008r.

XIX/229/2008

dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na
zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziale Chorób
Wewnętrznych II

zrealizowano

44.

24.04.2008r.

XIX/230/2008

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 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 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47

zrealizowano

45.

24.04.2008r.

XIX/231/2008

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo
-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11

zrealizowano

46.

24.04.2008r.

XIX/232/2008

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”

zrealizowano
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polegającego na likwidacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej
Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11
47.

24.04.2008r.

XIX/233/2008

nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Rydułtowach, wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, imienia Noblistów Polskich

zrealizowano

48.

24.04.2008r.

XIX/234/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Gorzyce, z przeznaczeniem na realizację
zadań przy drogach powiatowych

zrealizowano

49.

24.04.2008r.

XIX/235/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Mszana, z przeznaczeniem na realizację
zadań przy drogach powiatowych

zrealizowano

50.

29.05.2008r.

XX/236/2008

oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego

zrealizowano

51.

29.05.2008r.

XX/237/2008

rozpatrzenia skargi Państwa Anny Firut, Krystiana Firut i Tadeusza Firut
z dnia 7 marca 2008 roku na działania Starosty Powiatu Wodzisławskiego

zrealizowano

52.

29.05.2008r.

XX/238/2008

zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŜetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok

zrealizowano

53.

29.05.2008r.

XX/239/2008

przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” na roboty remontowo-budowlane
w Oddziale Wewnętrznym II, Oddziale Geriatrycznym i Oddziale Pediatrycznym oraz
zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych

zrealizowano

54.

29.05.2008r.

XX/240/2008

przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” na remonty i inwestycje

zrealizowano

55.

29.05.2008r.

XX/241/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Wodzisław Śląski, z przeznaczeniem na
realizację zadań przy drogach powiatowych

zrealizowano

56.

29.05.2008r.

XX/242/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Rydułtowy, z przeznaczeniem na
realizację zadań przy drogach powiatowych

zrealizowano
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57.

29.05.2008r.

XX/243/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację
zadań przy drogach powiatowych

zrealizowano

58.

29.05.2008r.

XX/244/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę Godów, z przeznaczeniem na realizację
zadań przy drogach powiatowych

zrealizowano

59.

29.05.2008r.

XX/245/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umów z Gminami: Rydułtowy, Godów, Lubomia oraz
Gorzyce o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu

zrealizowano

60.

29.05.2008r.

XX/246/2008

ustanowienia Nagród i WyróŜnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu

61.

29.05.2008r.

XX/247/2008

wyraŜenia 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 – realizacja zadania pod nazwą kupno oryginalnej mapy Śląska
pochodzącej z 1601 roku

zrealizowano

62.

29.05.2008r.

XX/248/2008

ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski

zrealizowano

63.

29.05.2008r.

XX/249/2008

zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budŜetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok

zrealizowano

64.

29.05.2008r.

XX/250/2008

wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego uprawnionego do
określenia w poleceniu wyjazdu słuŜbowego terminu i miejsca wykonywania przez
Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego zadania mającego bezpośredni
związek z wykonywaniem mandatu, a takŜe miejscowości rozpoczęcia i zakończenia
podróŜy słuŜbowej oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku
wyraŜenia zgody przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego na
przejazd w podróŜy słuŜbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością
Powiatu Wodzisławskiego

zrealizowano

Rozstrzygniecie Nadzorcze
Wojewody Śląskiego z dnia
04.07.2008r. – stwierdzenie
niewaŜności regulaminu
Nowa uchwała Nr XXII/287/2008
z dnia 28.08.2008r.
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65.

29.05.2008r.

XX/251/2008

apelu o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

zrealizowano

66.

29.05.2008r.

XX/252/2008

wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Wielofunkcyjna baza sportowa przy Zespole Szkół im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim” w ramach Działania 8.2. Infrastruktura
Placówek Oświaty, Priorytetu VIII – Infrastruktura Edukacyjna Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

zrealizowano

67.

29.05.2008r.

XX/253/2008

wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Pracownie zawodowe XXI wieku w szkołach
ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Działania 8.2.
Infrastruktura Placówek Oświaty, Priorytetu VIII – Infrastruktura Edukacyjna
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

zrealizowano

68.

26.06.2008r.

XXI/254/2008

wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce Radnego Pana Piotra Cybułki
w związku z wygaśnięciem mandatu

zrealizowano

69.

26.06.2008r.

XXI/255/2008

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

zrealizowano

70.

26.06.2008r.

XXI/256/2008

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 i pokrycia straty
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”

zrealizowano

71.

26.06.2008r.

XXI/257/2008

powołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego

zrealizowano

72.

26.06.2008r.

XXI/258/2008

odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana
Radnego Mieczysława Kowalskiego

zrealizowano

73.

26.06.2008r.

XXI/259/2008

wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie
odwołania Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

zrealizowano

74.

26.06.2008r.

XXI/260/2008

odwołania Członka Zarządu Pani GraŜyny Durczok i zwolnienia z pełnienia
obowiązków Członka Zarządu

zrealizowano
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75.

26.06.2008r.

XXI/261/2008

wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie
wyboru Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

zrealizowano

76.

26.06.2008r.

XXI/262/2008

wyboru Radnego Pana Mieczysława Kowalskiego na Członka Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego

zrealizowano

77.

26.06.2008r.

XXI/263/2008

przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 2008 - 2015

zrealizowano

78.

26.06.2008r.

XXI/264/2008

udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację DoŜynek Powiatowo
-Gminnych

zrealizowano

79.

26.06.2008r.

XXI/265/2008

powierzenia Miastu Pszów do wykonania zadań własnych Powiatu Wodzisławskiego
z zakresu dróg publicznych

zrealizowano

80.

26.06.2008r.

XXI/266/2008

wyraŜenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia Powiatowi
Wodzisławskiemu pomocy rzeczowej przez Gminę Lubomia, polegającej na
przekazaniu chodnika przy ul. Głównej w Bukowie

zrealizowano

81.

26.06.2008r.

XXI/267/2008

wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Angielski, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne
w zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów Powiatu Wodzisławskiego” w ramach
Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”,
Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

w trakcie realizacji

82.

26.06.2008r.

XXI/268/2008

wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu
systemowego pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach
Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,
Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie

w trakcie realizacji

83.

26.06.2008r.

XXI/269/2008

wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Szansa na sukces dla uczniów szkół zawodowych Powiatu
Wodzisławskiego” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w trakcie realizacji
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84.

26.06.2008r.

XXI/270/2008

zmiany uchwały nr XLVII/566/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

zrealizowano

85.

26.06.2008r.

XXI/271/2008

przedłoŜenia Zarządowi Województwa Śląskiego informacji o środkach
pochodzących z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego przeznaczonych na realizację
programów operacyjnych

zrealizowano

86.

26.06.2008r.

XXI/272/2008

zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie
budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok

zrealizowano

Sekretarz Powiatu

/-/ mgr GraŜyna Durczok
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