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PROTOKÓŁ  NR 2/06 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 5 – 6 grudnia 2006r. 

 

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: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 1/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

27.11.2006r.  

2. Określenie realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące.  

II część 

1.  Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

I część – 05.12.2006r.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2006r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIX/589/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06.  

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIX/590/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości, położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Ustalił Starostę 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24.11.2006r.: 

 

 Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,  

 Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego,  

 Nr I/3/2006 w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego,  

 Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty,  
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 Nr I /5/2006 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

 Nr I /6/2006 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego,  

 Nr I/7/2006 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej,  

 Nr I/8/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 5  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r.: 

 

 Nr I/9/06 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 

wobec Starosty Raciborskiego, 

 Nr I/10/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.  

 

Ustalił Sekretarza Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Wydział 

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwał stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr I/11/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr I/12/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XLI/520/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2006r. dotyczącej określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w 2006r. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr I/13/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr I/14/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę 

Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/06. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

W/w projekt stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 06.12.2006r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzieliła Inspektor w Referacie Edukacji, Kultury  

i Sportu Danuta Miensopust.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł zmiany do projektu Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007. Zmiany te dotyczą n/w zapisów: 

1. w Rozdziale V Dodatek funkcyjny § 9 ust. 3 – tabela określająca dodatek funkcyjny:  

- dla dyrektora kierującego szkołą (pkt 1 tabeli):  

 od 17 do 23 oddziałów – od 900 zł do 1300 zł,  

 od 24 do 28 oddziałów – od 1050 zł do 1400 zł,  

 od 29 do 33 oddziałów – od 1150 zł do 1500 zł,  

 od 34 do 38 oddziałów – od 1250 zł do 1600 zł,  

 

- dla dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego (pkt 2 tabeli) – od 800 zł do 1200 zł, 

- dla wicedyrektora wszystkich typów szkół (pkt 3 tabeli): do 50% stawki dyrektora,  

- dla kierowników (pkt 4 tabeli): 

 internatu – od 220 zł do 400 zł,  

 warsztatu szkolnego od 220 zł do 400 zł,  

 szkolenia praktycznego od 150 zł do 300 zł,  
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- dla wychowawcy (pkt 7 tabeli) – 50 zł,  

- dla opiekuna stażu za każdego nauczyciela (pkt 8 tabeli) – 20 zł, 

 

2. w Rozdziale VI w § 10 ust. 2 – dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy w oparciu  

o rodzaj utrudnienia i poziom wykształcenia oraz posiadany stopień awansu zawodowego 

zwiększono o 10 zł. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby wysokość stawki dodatku 

motywacyjnego na etat (nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych  

w przeliczeniu na pełne etaty) wynosiła 30 zł.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu 

oraz Skarbnikowi Powiatu obliczyć skutki finansowe wynikające ze wzrostu płac  

i pochodnych nauczycieli, uwzględniając w/w zmiany zgłoszone do Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007. Ponadto należy obliczyć skutki 

finansowe wzrostu płac i pochodnych nauczycieli, jakie wynikają ze zmian zaproponowanych 

do Regulaminu, zgłoszonych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz MK NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. przekazania dotacji celowej na zadania Obrony Cywilnej w gminach na 2007 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby § 2 projektu porozumienia  

w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań Obrony Cywilnej w 2007 roku 

brzmiał: 

„Środki finansowe przekazywane będą zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w sprawie 

dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej na 2007 rok w wysokości ....”.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował 
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projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia pomiędzy Starostą Raciborskim – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu  

a Prezydentem, Burmistrzami i Wójtami Gmin – Szefami Obrony Cywilnej Gmin na obszarze 

Powiatu Raciborskiego na finansowanie zadań Obrony Cywilnej w gminach oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2006r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 15 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Starosta przedstawiał kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. powołania 

przedstawicieli Powiatu Raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Powiatu 

Raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 17 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Ad. 5 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.10.2006r., opis sytuacji finansowej, zestawienie 



 8 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec października 2006r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych 

kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec października 

2006r. Zakład poniósł stratę w wysokości 8 067 160,14 zł, jest to strata o 95 755,83 zł niższa 

od straty w miesiącu wrześniu b.r., wynoszącej 8 162 915,97 zł. Strata za analogiczny okres 

2005r. wynosiła 2 610 603,94 zł. Jeżeli uwzględnić amortyzację w wysokości 7 101 544,15 zł 

to po dziesięciu miesiącach b.r. Zakład zanotował niedobór finansowy w wysokości 

965 615,99 zł. Jest to niedobór o 735 647,33 zł niższy od niedoboru na koniec września 

2006r., wynoszącego 1 701 263,32 zł. Spadek niedoboru w miesiącu październiku 2006r.  

jest wynikiem wzrostu  „przychodów ze sprzedaży” o kwotę 292 618,00 zł przy wzroście 

„kosztu własnego sprzedaży” o 6 714,00 zł, przy jednoczesnym wzroście „pozostałych 

przychodów operacyjnych” o kwotę 707 531,00 zł. W miesiącu październiku 2006r. 

zobowiązania ogółem zmalały o kwotę 1 352 411,00 zł i na dzień 31.10.2006r. wynosiły 

15 746 191,00 zł. Zobowiązania wymagalne zmalały o kwotę 1 235 593,00 zł, a zobowiązania 

niewymagalne wzrosły o kwotę 116 817,00 zł. Kolejny miesiąc spadły „środki pieniężne  

w banku” w październiku o kwotę 167 531,00 zł. 

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

od 01.01.2006r. do 31.10.2006r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec października 2006r. oraz informacje przedstawiające 

przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów  

oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

 

Starosta zapoznał zebranych z przygotowaną przez przedstawiciela firmy Maximus Broker 

Spółka z o. o. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na ochronę ubezpieczeniową 

17 jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, obejmujące ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Raciborskiego  

w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia  

od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 

ubezpieczeń komunikacyjnych, prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.  

W/w SIWZ stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

na ochronę ubezpieczeniową 17 jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu, który poinformował, iż we wrześniu 2007r. planowane jest oddanie  

do użytku nowych sal w łączniku. W związku z powyższym niezbędne jest wyposażenie sal  

w sprzęty i meble. Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zespołu prosi o zwiększenie planu 

finansowego na 2007r. o kwotę 71.400 zł.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał w/w pismo do Referatu Inwestycji i Remontów, 

celem sprawdzenia ile nowych sal lekcyjnych zaplanowano w projekcie przebudowy łącznika 

ZSO Nr 1 w Raciborzu.  

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06.12.2006r.  

 

II część – 06.12.2006r.  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 06.12.2006r.,  

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 22 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 24 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 05.12.2006r.  

– 06.12.2006r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 05.12.2006r.  

– 06.12.2006r.  

3. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLIX/589/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

4. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLIX/590/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości, położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

5. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24.11.2006r.: 

 

 Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,  

 Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego,  

 Nr I/3/2006 w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego,  

 Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty,  

 Nr I /5/2006 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

 Nr I /6/2006 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego, 

  Nr I/7/2006 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej,  

 Nr I/8/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

6. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r.: 

 

 Nr I/9/06 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 

wobec Starosty Raciborskiego, 

 Nr I/10/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.  
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7. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr I/11/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr I/12/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XLI/520/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2006r. dotyczącej określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2006r. 

9. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr I/13/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

10. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr I/14/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.11.2006r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski w roku 2007. 

13. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. przekazania 

dotacji celowej na zadania Obrony Cywilnej w gminach na 2007 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 

16. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. powołania przedstawicieli Powiatu 

Raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 
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17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania przedstawicieli Powiatu 

Raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

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

od 01.01.2006r. do 31.10.2006r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec października 2006r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

19. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ochronę ubezpieczeniową w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

20. Kserokopia pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

nr ZSO Nr 1 3014/31/06 z dnia 01.12.2006r.  

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

 


