
PROTOKÓŁ  NR 109/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 17 lutego 2009r.

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

1. Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  dot.  zmiany  brokera 

ubezpieczeniowego Powiatu Raciborskiego.

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2008r.  do  31.12.2008r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu  na koniec grudnia 2008r. oraz średniego wykorzystania 

łóżek na oddziałach.

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  108/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 10.02.2009r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

6. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Starosta usprawiedliwił nieobecność na posiedzeniu Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Brygidy Abrahamczyk. 
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Ad. 1

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Pana  Marcina  Pietraszyna  Dyrektora  ds.  Klientów 

Korporacyjnych Kancelarii Brokerskiej SUPRA BROKERS Sp. z o. o. z Wrocławia. 

Dyrektor ds. Klientów Korporacyjnych Kancelarii Brokerskiej SUPRA BROKERS Sp. z o. o. 

Marcin  Pietraszyn  zapoznał  zebranych z  atutami  reprezentowanej  Kancelarii  Brokerskiej  

oraz  zwrócił  uwagę  na  korzyści  wynikające  ze  współpracy.  Korzyści  te  obejmują  

m.in.:  audyt  ubezpieczeniowy,  wzrost  jakości  i  bezpieczeństwa  pokrycia  ryzyka  

w  organizacji,  redukcję  kosztów  związanych  z  ubezpieczeniem,  pomoc  i  nadzór  

nad  likwidacją  szkód,  organizację  i  przeprowadzenie  postępowania  zgodnego  z  ustawą  

Prawo zamówień publicznych. 

Po  zapoznaniu  się  z  ofertą  współpracy,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę,  

aby Kancelaria Brokerska SUPRA BROKERS Sp. z o. o. z Wrocławia przeprowadziła audyt 

ubezpieczeniowy w 19 jednostkach organizacyjnych  Powiatu  Raciborskiego na  podstawie 

ankiet audytu, które wypełnią poszczególne jednostki. Na podstawie zgromadzonych danych 

zostanie  przeprowadzona  analiza  stanu  ubezpieczenia  majątku  Powiatu  w  zakresie: 

aktualnego  poziomu  rozpoznania  ryzyka,  stopnia  pokrycia  ubezpieczeniowego  i  kosztów 

istniejącego programu ubezpieczeniowego. Analiza ta pozwoli podjąć działania zmierzające 

do  optymalizacji  procesu  zarządzania  ryzykiem  oraz  opracowania  programu 

ubezpieczeniowego. Po przeprowadzeniu audytu ubezpieczeniowego zostanie zorganizowane 

spotkanie  z  dyrektorami  podległych  jednostek,  na  którym  przedstawiciel  Kancelarii 

Brokerskiej przedstawi propozycję spójnego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego 

dla Powiatu Raciborskiego. Po spotkaniu zostanie podjęta decyzja co do ewentualnej zmiany 

brokera ubezpieczeniowego Powiatu Raciborskiego. 

Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  dot.  zmiany  brokera 

ubezpieczeniowego Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 2

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i  strat  za  okres  od  01.01.2008r.  do  31.12.2008r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  grudnia  2008r.  oraz  średniego 

wykorzystania łóżek na oddziałach.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Szczegółowych  informacji  udzielił  obecny  na  posiedzeniu  Główny  Księgowy  Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  Stanisław  Mucha.  Z  przedstawionego  zestawienia  kosztów  

i  przychodów wynika,  iż  na  koniec  grudnia  2008r.  Zakład  zanotował  zysk  w  wysokości 

242 720,00 zł, jest to wielkość o 896 925,00 zł niższa od zysku z grudnia 2007r. wynoszącego 

1 139 645,00 zł.  W  okresie  dwunastu  miesięcy  ubiegłego  roku  zobowiązania  ogółem,  

w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2007r., zmalały o kwotę 1 872 538,00 zł i na dzień 

31.12.2008r. wynosiły 8 978 081,00 zł. W przeciągu trzech ostatnich miesięcy ubiegłego roku 

zobowiązania ogółem zmalały o 2 221 399,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne zmalały 

o kwotę 967 015,00 zł  do wartości 1 143 493,00 zł. 

Zysk  Szpitala  w  roku  2008  wynika  z  uzyskania  „innych  przychodów  operacyjnych” 

w  wysokości  2 015 239,00 zł  oraz  „zysków  nadzwyczajnych”  w  kwocie  841 996,00  zł.  

Z działalności podstawowej „sprzedaż” Szpital poniósł stratę w wysokości 2 543 249,00 zł. 

Jak  podkreślił  Główny  Księgowy  Szpitala  przedstawione  sprawozdanie  nie  zawiera 

informacji  przedstawiających  przychody  poszczególnych  oddziałów  i  poradni,  stopnia 

realizacji  zawartych  kontraktów,  a  te  dane  jak  i  całe  sprawozdanie  finansowe  

może ulec zmianie po otrzymaniu przez Szpital ostatecznego rozliczenia wykonania kontraktu 

z Narodowego Fundusz Zdrowia. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  nt.  rachunku  zysków i  strat  za  okres  

od 01.01.2008r. do 31.12.2008r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu  na koniec grudnia 2008r.  oraz średniego wykorzystania łóżek  

na oddziałach.

Ad. 3

Protokół  Nr  108/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  10.02.2009r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 4

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zamiany 

nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  i  Gminy 

Racibórz.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Starosta zaproponował, aby w w/w uchwale Rada Powiatu Raciborskiego wyraziła zgodę  

na  zamianę  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Raciborzu,  składającej  się  z  działek  

nr  nr  2924/185,  2930/184,  2927/185  (k.m.2),  obręb  Racibórz,  o  łącznej  powierzchni  

0,6708  ha,  stanowiącej  własność  Powiatu  Raciborskiego,  zgodnie  z  zapisem  w  księdze 

wieczystej nr 39096, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  

w  Raciborzu,  na  nieruchomość  gruntową,  położoną  w  Raciborzu,  stanowiącą  działkę  

nr  3558/184  (k.m.2),  obręb  Racibórz,  o  pow.  0,2540  ha,  stanowiącej  własność  Gminy 

Racibórz, zapisanej w księdze wieczystej nr 35404.

Starosta  poinformował,  iż  działka  nr  3558/184 (k.m.2),  obręb  Racibórz  stanowi  własność 

Gminy Racibórz.  Jest  to nieruchomość niezabudowana,  przylegająca do ulicy Opawskiej  

oraz do posesji „starego szpitala”. Działki nr nr 2924/185, 2930/184, 2927/185 (k.m.4), obręb 

Racibórz  stanowią  własność  Powiatu  Raciborskiego.  Nieruchomość  ta  stanowi  fragment 

Parku Miejskiego im.  Miasta  Roth,  na którym znajduje  się  liczny drzewostan oraz alejki 

parkowe.  Przedmiotowa  nieruchomość  nie  jest  utrzymywana  przez  Powiat  Raciborski.  

Na  przedmiotowej  nieruchomości  Gmina  Racibórz  zlokalizowała,  za  zgodą  Powiatu 

Raciborskiego, a na swój koszt, oświetlenie parkowe. 

Zamiana  przedmiotowych  nieruchomości  ma  na  celu  uregulowanie  stanu  prawnego 

przedmiotowych  nieruchomości,  zgodnie  ze  stanem  władania.  Działki  nr  nr  2924/185, 

2930/184, 2927/185 jako stanowiące fragment parku winny być własnością Gminy Racibórz. 

Nabycie w/w nieruchomości przez Gminę Racibórz ujednolici własność całego kompleksu 

parkowego, ułatwiając zarządzanie parkiem i inwestowanie na jego terenie. Natomiast działka 

nr  3558/184  winna  stać  się  własnością  Powiatu  Raciborskiego.  Jej  nabycie  poprawi 

możliwości  zagospodarowania  nieruchomości  zabudowanej  obiektami  „starego  szpitala 

miejskiego”, w tym umożliwi bezpośredni dojazd od ulicy Opawskiej.

Zamiana  przedmiotowych  nieruchomości  nastąpi  bez  obowiązku  dopłat  z  tytułu  różnic  

w wartościach rynkowych zamienianych nieruchomości. Dlatego niezależnie nastąpi zmiana 

porozumienia  w  sprawie  lokalizacji  nowej  siedziby  dla  Komendy  Powiatowej  Policji 

w Raciborzu oraz Zarządzenia nr  446/05 Wojewody Śląskiego z  dnia  5.12.2005r.,  w taki 

sposób, aby Gmina Racibórz nabyła w całości prawo własności nieruchomości położonej  

w  Raciborzu  przy  pl.  Wolności  8  i  9,  co  zrekompensuje  Gminie  Racibórz  utratę  prawa 

własności działki nr 3558/184, której wartość rynkowa znacznie przewyższa wartość działek 

nr nr 2924/185, 2930/184, 2927/185. Koszty zamiany w/w nieruchomości poniesie Powiat 

Raciborski i Gmina Racibórz po połowie.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r. 

Starosta  przedstawił  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r.  dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż zmienia się Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Raciborskiego 

na lata 2009 – 2011 w związku z rezygnacją z realizacji zadania  pn. „Modernizacja drogi 

powiatowej  nr  3512S” (z  uwagi,  iż  nie  zostało  ono  przyjęte  do  realizacji  w  ramach 

„Narodowego  Programu  Odbudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011”).  Ponadto  w  WPI  

zmienia się udział finansowy Gminy Pietrowice Wielkie w projekcie „Modernizacja drogi 

powiatowej  nr  3504S”.  Udział  ten w 2009r.  wynosić  będzie  300.000zł.  Pozostałe  środki  

w wysokości 850.000zł zostaną przekazane Powiatowi Raciborskiemu w latach 2010 – 2011. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  autopoprawkę  do  projektu  uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu  inwestycyjnego  oraz  postanowił  o  jej 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.02.2009r. 

Ad. 5

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2008r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2008r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu 

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot.  zatwierdzenia planu 

remontów,  które  mają  być  przeprowadzone  w  2009r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które 

mają być przeprowadzone w 2009r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu 

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  aby  zmienić  zasady  wydatkowania  środków 

finansowych przeznaczonych na remonty przeprowadzane przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. Środki uzyskane 

ze  zwolnień  z  opłat  czynszowych  będą  wpływały  do  budżetu  Powiatu  Raciborskiego,  

a następnie przeznaczane będą na wykonanie planów remontów przez „Centrum Zdrowia” 

Sp.  z  o.  o.  w  Raciborzu  w  dzierżawionych  obiektach.  W  powyższej  sprawie  kartę 

informacyjną  na  jedno  z  kolejnych  posiedzeń  przygotuje  Kierownik  Referatu  Spraw 

Społecznych. 

Ad. 6

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  sprawy 

małoletniego Pawła Tomańskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przebiegiem sprawy Pawła Tomańskiego. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami 

dot.  ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z postępem prac związanych z ustanowieniem 

prawa  trwałego  zarządu  na  rzecz  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  

oraz  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu.  Nawiązując  do  wystąpienia 

pokontrolnego  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Centrum  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami 

powyższą informację przekazał Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Starosta przedstawił raport z kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2008r. przez Referat 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  raportem  z  kontroli  przeprowadzonych  

w IV kwartale 2008r. przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  

dot. planu kontroli na 2009r. oraz informacji o realizacji planu kontroli za 2008r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o realizacji planu kontroli realizowanych 

przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2008r. 

Omawiając  plan  kontroli  na  2009r.  Starosta  zwrócił  uwagę,  iż  dla  jednostek,  w  których 

zaplanowano  audyt  wewnętrzny  przyjęto  zapoznanie  się  z  jednostką  jako  kontrolę  5  % 

wydatków. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  plan  kontroli  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego  na  2009r.,  polecając,  aby  w  ramach  audytu,  który  będzie  miał  miejsce  

w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  zwrócić 

szczególną uwagę na egzekucję należności z tytułu opłat za wyżywienie i internat. 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 
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Nr XXV/338/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2004r.  w sprawie sprzedaży 

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały,  a Referat 

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  określająca  realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Protokołowała:

Magdalena Powązka 

8



Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys

4. -------------------------

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.02.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17.02.2009r. 

3. Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  dot.  zmiany brokera 

ubezpieczeniowego Powiatu Raciborskiego.

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2008r.  do  31.12.2008r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2008r. oraz średniego wykorzystania 

łóżek na oddziałach.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zamiany  nieruchomości 

gruntowych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz.

6. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. 

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów  przeprowadzonych  w  2008r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.  o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów  przeprowadzonych  w  2008r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.  o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

11. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zatwierdzenia  planu  remontów, 

które  mają  być  przeprowadzone  w  2009r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które 

mają być przeprowadzone w 2009r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu 

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

13. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  sprawy  małoletniego  Pawła 

Tomańskiego.
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14. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia trwałego 

zarządu na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu.

15. Raport  z  kontroli  przeprowadzonych  w  IV  kwartale  2008r.  przez  Referat  Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego – pismo nr TK. 0176-4/09 z dnia 12.02.2009r. 

16. Karta  informacyjna  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  dot.  planu  kontroli  

na 2009r. oraz informacji o realizacji planu kontroli za 2008r.

17. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  do  określenia  realizacji 

Uchwały Nr XXV/338/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2004r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 
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