
Spis uchwał Rady Powiatu z 2008 roku 

Sesja XV - 17 stycznia 2008 roku 

 XV/187/2008 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę nr 
XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w 
sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu 
Wodzisławskiego” 

  

Sesja XVI - 31 stycznia 2008 roku 

 XVI/188/2008 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego 
Pana Piotra Cybułki 

 XVI/189/2008 Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Rydułtowy do wykonania 
uprawnienia zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach 
administracyjnych Miasta Rydułtowy 

 XVI/190/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XVI/191/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XVI/192/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XVI/193/2008 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego 

 XVI/194/2008 Uchwała w sprawie likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w 
Radlinie przy ulicy Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23 

 XVI/195/2008 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 Śl. 

 XVI/196/2008 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim 

 XVI/197/2008 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 Śl. 

 XVI/198/2008 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

 XVI/199/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XVI/200/2008 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach

 XVI/201/2008 Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, 
stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego 
Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 XVI/202/2008 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 XVI/203/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia 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” 

 XVI/204/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XVI/205/2008 Uchwała w sprawie złożenia 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 

 XVI/206/2008 Uchwała w sprawie złożenia 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 

 XVI/207/2008 Uchwała w sprawie złożenia 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 

 XVI/208/2008 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wodzisławskiego 
 XVI/209/2008 Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2008 rok 
 XVI/210/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

  

 

 



Sesja XVII - 28 lutego 2008 roku 

 XVII/211/2008 Uchwała w sprawie 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” 

 XVII/212/2008 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnoprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 XVII/213/2008 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/565/2006 z dnia 22 czerwca 
2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim 

 XVII/214/2008 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 2008” 

 XVII/215/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 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 

 XVII/216/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
przyjęcia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez 
Miasto Pszów, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach 
powiatowych 

 XVII/217/2008 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 2008 

 XVII/218/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XVII/219/2008 Uchwała w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego 
do składu komisji bezpieczeństwa i porządku 

 XVII/220/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XVII/221/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 
Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie 

  



Sesja XVIII - 27 marca 2008 roku 

 XVIII/222/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok 

 XVIII/223/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyjęciu 
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto 
Pszów oraz przekazania jej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w 
formie dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego 

 XVIII/224/2008 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnoprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 XVIII/225/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów 
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2008 

 XVIII/226/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
przyjęcia pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez 
Miasto Radlin, polegającej na przekazaniu sygnalizacji świetlnej znajdującej 
się na skrzyżowaniu ulic Korfantego-Hallera-Rogozina w Radlinie 

 XVIII/227/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

  

Sesja XIX - 24 kwietnia 2008 roku 

 
 XIX/228/2008 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu Powiatu za 2007 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu 
absolutorium z tego tytułu 

 XIX/229/2008 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” polegającego na zmniejszeniu liczby łóżek w Oddziale 
Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych II 

 XIX/230/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XIX/231/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XIX/232/2008 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 w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. 
Strzelców Bytomskich 11 

 XIX/233/2008 Uchwała w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Rydułtowach, 
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Rydułtowach, imienia Noblistów Polskich 

 XIX/234/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 
Gorzyce, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XIX/235/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 
Mszana, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

  

 

Sesja XX - 29 maja 2008 roku 

 
 XX/236/2008 Uchwała w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego 
 XX/237/2008 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny Firut, Krystiana Firut i 

Tadeusza Firut z dnia 7 marca 2008 roku na działania Starosty Powiatu 
Wodzisławskiego 

 XX/238/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XX/239/2008 Uchwała w sprawie 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 

 XX/240/2008 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” na remonty i inwestycje 

 XX/241/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto 
Wodzisław Śląski, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach 
powiatowych 

 XX/242/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto 
Rydułtowy, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XX/243/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 
Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 

 XX/244/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 



Godów, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych 
 XX/245/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z Gminami: 

Rydułtowy, Godów, Lubomia oraz Gorzyce o udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Wodzisławskiemu 

 XX/246/2008 Uchwała w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu 
Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 

 XX/247/2008 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 – realizacja zadania 
pod nazwą kupno oryginalnej mapy Śląska pochodzącej z 1601 roku 

 XX/248/2008 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski 

 XX/249/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XX/250/2008 Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego uprawnionego do określenia w poleceniu wyjazdu 
służbowego terminu i miejsca wykonywania przez Przewodniczącego Rady 
Powiatu Wodzisławskiego zadania mającego bezpośredni związek z 
wykonywaniem mandatu, a także miejscowości rozpoczęcia i zakończenia 
podróży służbowej oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w 
przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego na przejazd w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym nie będącym własnością Powiatu Wodzisławskiego 

 XX/251/2008 Uchwała w sprawie apelu o podjęcie działań zmierzających do zmiany 
zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 XX/252/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 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 

 XX/253/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 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 

  

 

 

 



Sesja XXI - 26 czerwca 2008 roku 

 
 XXI/254/2008 Uchwała w sprawie wstąpienia Pani Weroniki Maziarczyk na miejsce 

Radnego Pana Piotra Cybułki w związku z wygaśnięciem mandatu 
 XXI/255/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2007 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XXI/256/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
rok 2007 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 

 XXI/257/2008 Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Wodzisławskiego 
 XXI/258/2008 Uchwała w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Wodzisławskiego Pana Radnego Mieczysława Kowalskiego 
 XXI/259/2008 Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 

głosowania tajnego w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego 

 XXI/260/2008 Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu Pani Grażyny Durczok i 
zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu 

 XXI/261/2008 Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego 

 XXI/262/2008 Uchwała w sprawie wyboru Radnego Pana Mieczysława Kowalskiego na 
Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 

 XXI/263/2008 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 
2008 - 2015 

 XXI/264/2008 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Rydułtowy na 
organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 

 XXI/265/2008 Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Pszów do wykonania zadań własnych 
Powiatu Wodzisławskiego z zakresu dróg publicznych 

 XXI/266/2008 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 

 XXI/267/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 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 różnic w jakości usług edukacyjnych”, 
Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 XXI/268/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia 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 
 XXI/269/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 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 

 XXI/270/2008 Uchwała w sprawie 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. 

 XXI/271/2008 Uchwała w sprawie przedłożenia Zarządowi Województwa Śląskiego 
informacji o środkach pochodzących z budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
przeznaczonych na realizację programów operacyjnych 

 XXI/272/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

  

Sesja XXII - 28 sierpnia 2008 roku 

 
 XXII/273/2008 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 XXII/274/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XXII/275/2008 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” z przeznaczeniem na zakup przenośnego aparatu Rtg i 
respiratora dla potrzeb oddziałów szpitalnych 

 XXII/276/2008 Uchwała w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” na zakup przewoźnego aparatu RTG dla Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz myjni ultradźwiękowej do 
endoskopów dla Pracowni Endoskopii 

 XXII/277/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XXII/278/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 

 XXII/279/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności 
Poradni Hepatologicznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”

 XXII/280/2008 Uchwała w sprawie rozszerzenia działalności samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 



Wodzisławiu Śląskim” poprzez utworzenie Poradni Chorób Zakaźnych 
 XXII/281/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 

 XXII/282/2008 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg nr 5009 S – ul. Karkoszka, nr 5011 S 
– ul. Miczurina i ul. Osadnicza oraz nr 5013 S – ul. Konwaliowa i ul. Adama 
Dzika, położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, kategorii drogi 
powiatowej 

 XXII/283/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/243/2008 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 
przez Gminę Lubomia, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze 
powiatowej 

 XXII/284/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Gminę 
Godów, z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej 

 XXII/285/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/162/2003 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach 
powiatowych Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/286/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Lubomia z 
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa parkingu przy 
Ośrodku Zdrowia w Lubomi przy ul. Parkowej 2” 

 XXII/287/2008 Uchwała w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu 
Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 

 XXII/288/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/264/2008 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Miasta Rydułtowy na organizację Dożynek Powiatowo-
Gminnych 

 XXII/289/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany zestawienia przychodów 
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2008 

 XXII/290/2008 Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, 
stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego 
Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 XXII/291/2008 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii 
zaszeregowania dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w 
Gorzyczkach 

 XXII/292/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/407/2005 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia 
Powiatowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego 

 XXII/293/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/569/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu 
Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu w Gorzycach 



 XXII/294/2008 Uchwała w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w 
Powiatowym Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim 

 XXII/295/2008 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na zadanie p.n. „Termomodernizacja zespołu budynków Domu 
Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22” 

 XXII/296/2008 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 

 XXII/297/2008 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego 
Pani Grażyny Durczok 

 XXII/298/2008 Uchwała w sprawie uczczenia przez Radę Powiatu Wodzisławskiego XX 
rocznicy strajków górniczych 

 XXII/299/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach 

 XXII/300/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia ilości 
komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw 
i liczby członków 

 XXII/301/2008 Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/302/2008 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/303/2008 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/304/2008 Uchwała w sprawie powołania Pana Leszka Bizonia do składu Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/305/2008 Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/306/2008 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/307/2008 Uchwała w sprawie odwołania Pana Grzegorza Kamińskiego ze składu 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/308/2008 Uchwała w sprawie powołania Pana Grzegorza Kamińskiego do składu 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/309/2008 Uchwała w sprawie powołania Pana Eugeniusza Danielczyka do składu 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXII/310/2008 Uchwała w sprawie powołania Pani Czesławy Somerlik do składu Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 

 XXII/311/2008 Uchwała w sprawie powołania Pani Weroniki Maziarczyk do składu Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu 
Wodzisławskiego 



Sesja XXIII - 25 września 2008 roku 

 
 XXIII/312/2008 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 
Wojciecha Mitko 

 XXIII/313/2008 Uchwała w sprawie wstąpienia Pana Wojciecha Mitko na miejsce Radnej 
Pani Grażyny Durczok w związku z wygaśnięciem mandatu 

 XXIII/314/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie 
Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Miasto Wodzisław 
Śl. z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa pochylni 
przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul. 
Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śl." 

 XXIII/315/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu 
przez Miasto Radlin, z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze 
powiatowej 

 XXIII/316/2008 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 

 XXIII/317/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XXIII/318/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XXIII/319/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XXIII/320/2008 Uchwała w sprawie powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXIII/321/2008 Uchwała w sprawie powołania Pana Wojciecha Mitko do składu Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego 

  

Sesja XXIV - 16 października 2008 roku 

 
 XXIV/322/2008 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/567/2006 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach 



  

Sesja XXV - 16 października 2008 roku 

 
 XXV/323/2008 Uchwała w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi na 

działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

  

Sesja XXVI - 30 października 2008 roku 

 
 XXVI/324/2008 Uchwała w sprawie określenia kierunków polityki oświatowej Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2009 –2015 
 XXVI/325/2008 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 

 XXVI/326/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu 
pomocy finansowej przez Gminę Mszana Powiatowi Wodzisławskiemu z 
przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg 
powiatowych położonych na terenie Gminy Mszana 

 XXVI/327/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/287/2008 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagród 
i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 

 XXVI/328/2008 Uchwała w sprawie utworzenia Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu 
Śląskim 

 XXVI/329/2008 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 XXVI/330/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

  

Sesja XXVII - 27 listopada 2008 roku 

 
 XXVII/331/2008 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Więckowskiego z 

dnia 23 września 2008 r. na działania Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim 

 XXVII/332/2008 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok” 

 XXVII/333/2008 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 



sprawozdań finansowych za 2008 rok samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XXVII/334/2008 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni 
Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach 
przy ul. Plebiscytowej 47 

 XXVII/335/2008 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego 
utrzymania dróg powiatowych 

 XXVII/336/2008 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum 
Uzupełniające w Pszowie, z siedzibą przy ulicy Traugutta 32, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy 
Traugutta 32 

 XXVII/337/2008 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych 

 XXVII/338/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Wodzisławski porozumienia z Miastem Katowice, dotyczącego pokrycia 
kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego 
Związku Religijnego 

 XXVII/339/2008 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

 XXVII/340/2008 Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych, 
stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Zakładu 
Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 

 XXVII/341/2008 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 

 XXVII/342/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XXVII/343/2008 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach 

  

Sesja XXVIII - 22 grudnia 2008 roku 

 
 XXVIII/344/2008 Uchwała w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok  
 XXVIII/345/2008 Uchwała w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze 

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



 XXVIII/346/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” 

 XXVIII/347/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” 

 XXVIII/348/2008 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 2009” 

 XXVIII/349/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 

 XXVIII/350/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 października 2008 r. o utworzeniu Zakładu 
Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 

 XXVIII/351/2008 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2009 

 XXVIII/352/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 
2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok 

 XXVIII/353/2008 Uchwała w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które 
w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 XXVIII/354/2008 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia ilości 
komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich 
nazw i liczby członków 

 XXVIII/355/2008 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Promocji 
Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXVIII/356/2008 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Promocji 
Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXVIII/357/2008 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji 
Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego 

 XXVIII/358/2008 Uchwała w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi na 
działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

 


