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PROTOKÓŁ  NR 8/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 stycznia 2007r. 

 

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. Przyjęcie Protokołu Nr 7/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 28.12.2006r. – 29.12.2006r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 7/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 28.12.2006r.  

– 29.12.2006r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę 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. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do Protokołu Nr 5/06 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 19.12.2006r.  

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

i Sportu Danuta Miensopust. Poinformowała, iż w/w karta informacyjna zawiera 4 wersje 

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. Wersja nr 1 nie skutkuje 

finansowo w stosunku do Regulaminu wynagradzania obowiązującego w 2006r. Wersja nr 1 

przedstawiona została do uzgodnienia związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  

W wyniku rozmów został spisany protokół uzgodnienia – rozbieżności (załącznik nr 1  

do karty informacyjnej). Wszystkie zmiany zgłoszone przez związki zawodowe zostały 

uwzględnione w wersji nr 2 w/w projektu uchwały. Skutki finansowe wynikające z wdrożenia 

propozycji związków zawodowych zrzeszających nauczycieli określa załącznik nr 2 do karty 

informacyjnej. Wersja nr 3 projektu regulaminu zawiera uzgodnienia Zarządu Powiatu z dnia 

05.12.2006r., skutki finansowe z tego wynikające stanowią załącznik nr 3 do karty. Ostatnia 

wersja to wersja nr 4, która uwzględnia zalecenia Zarządu Powiatu z dnia 05.12.2006r.  

oraz zapisy aneksu nr 1 do protokołu uzgodnienia – rozbieżności z dnia 08.12.2006r. (skutki 

finansowe – załącznik nr 4, protokół – załącznik nr 5). 

Pani Danuta Miensopust przypomniała, iż w dniu 08.12.2006r. odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie 

uzgodnienia projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 

2007. Przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zostali zapoznani  

ze zmianami, jakie Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 05.12.2006r. wprowadził  

do projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r., tym samym uwzględniając 

częściowo zapisy protokołu uzgodnienia – rozbieżności z dnia 09.10.2006r.  

Na w/w spotkaniu Starosta Adam Hajduk uzasadnił wprowadzenie częściowych zmian 

faktem, iż trwa proces inwestycyjny i remontowy w podległych Powiatowi Raciborskiemu 

jednostkach oświatowych. W związku z tym zaproponował rozłożenie podwyżki niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycieli na 2 lata. W/w zmiany zostałyby wdrożone w 2007r., 

natomiast pozostałe wnioski zapisane w protokole uzgodnienia – rozbieżności  

z dnia 09.10.2006r. w roku 2008. Starosta przystał na propozycję związków zawodowych,  

aby zwiększyć o 50 zł dolny próg niżej wymienionych dodatków funkcyjnych:  

w Rozdziale V w § 9 ust. 2 – wysokość dodatku funkcyjnego dla:  
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pkt 1 dyrektora szkoły: 

- od 17 do 23 oddziałów – od 950 zł do 1300 zł,  

- od 24 do 28 oddziałów – od 1100 zł do 1400 zł,  

- od 29 do 33 oddziałów – od 1200 zł do 1500 zł,  

- od 34 do 38 oddziałów – od 1300 zł do 1600 zł.  

 

Skutki finansowe dla dyrektorów szkół (jeżeli dolny próg widełek zwiększy się o 50 zł  

– w przypadku dyrektorów szkół od 17 do 23, od 24 do 28, od 29 do 33 i od 34 do 38 

oddziałów) wynoszą 5 760 zł. Natomiast skutki finansowe dla wicedyrektorów (jeżeli dodatek 

wynosić  będzie do 50% stawki dyrektora oraz wtedy, gdy dolny próg widełek zwiększy się  

o 50 zł – w przypadku dyrektorów szkół od 17 do 23, od 24 do 28, od 29 do 33 i od 34 do 38 

oddziałów) wynosić będą 5 040 zł. Zwiększenie kwoty dodatku za wychowawstwo do 50 zł 

(obecnie jest 40 zł) spowoduje skutki finansowe wynoszące 32 691 zł. Natomiast skutki 

finansowe podwyżki dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy wyniosą 24 788 zł. 

Razem skutki finansowe wynikające z wdrożenia w/w zmian wyniosą 68 279 zł.  

Ponadto Inspektor w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, iż skutki 

finansowe, jakie poniósłby Powiat Raciborski, po wdrożeniu propozycji związków 

zawodowych do projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli wyniosłyby 292 438 zł. 

Przekazała również, iż związki zawodowe na spotkaniu w dniu 08.12.2006r. wnioskowały  

o zwiększenie w 2007r. wysokości dodatku motywacyjnego na etat do kwoty 40 zł (obecnie 

jest 30 zł). Zarząd postanowił, iż wysokość dodatku motywacyjnego na etat zwiększona 

zostanie do kwoty 34 zł. Ponadto Zarząd zaproponuje w 2008r. zmiany do Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, jeśli dodatek motywacyjny będzie 

przydzielany przez dyrektorów szkół na zasadzie rzeczywistych osiągnięć. 

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

0 głosów wstrzymujących – 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 (wersja nr 4) oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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W tym miejscu Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu dot. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, iż wysokość dodatku motywacyjnego dla Dyrektora 

ZSOMS w Raciborzu wynosić będzie 240 zł, a dla Dyrektora CKU w Raciborzu 265 zł.  

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

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Następnie Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu  

z dnia 12.12.2006r. Referat Spraw Społecznych rozszerzył projekt Programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. W § 2 ust. 1 pkt 6 dopisano 

zadanie publiczne powiatu z zakresu „ochrony przeciwpowodziowej”, a w § 3 dopisano 
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odpowiadające mu zadanie z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

w brzmieniu „w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:  

a) szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych z terenów zagrożonych 

powodziami,  

b) szkolenia mieszkańców z terenów zagrożonych powodziami.”. 

Kwota środków przeznaczonych na realizację Programu nie ulega zmianie. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej 

powróci na kolejnym posiedzeniu. Polecił, aby Kierownicy Referatów: Spraw Społecznych 

oraz Edukacji, Kultury i Sportu przygotowali informacje nt. udzielonych dotacji na zadania 

publiczne realizowane w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz promocji  

i ochrony zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych w latach 2005 – 2006.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r.  

w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/428/06 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. określenia kierunków polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego  

na 2007 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do Protokołu Nr 4/06 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 19.12.2006r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej 

powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. programu pobytu – zakwaterowania  chóru dziecięcego „Ysgol Deiniol 

Marchwiel Vocal Group” (wiek 10-12 lat) z Wrexham County Borough podczas udziału  

w koncercie kolęd i pastorałek, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury  

pod patronatem Starosty Raciborskiego w styczniu 2007r. Koncert odbędzie się 21.01.2007r. 

w ramach XVI Regionalnego Spotkania Wspólnot Śpiewaczych w Kościele NSPJ  

w Raciborzu. Okres pobytu chóru z Walii: piątek 19.01.2007r. (lotnisko Katowice-Pyrzowice 

przylot 16:05) – poniedziałek 22.01.2007r. (Katowice-Pyrzowice wylot 18:00). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zaproponowany program pobytu  

i postanowił zakwaterować chór dziecięcy „Ysgol Deiniol Marchwiel Vocal Group”  

(wiek 10-12 lat) z Wrexham County Borough podczas udziału w koncercie kolęd i pastorałek, 

organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury pod patronatem Starosty Raciborskiego  

w styczniu 2007r. w Hotelu Ragos. Całkowity koszt pobytu wynosi 5.650 zł i poniesiony 

zostanie przez Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. dalszej realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji językowych osób 

pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”, nr projektu 

Z/2.24/II/2.1/75/05 – w partnerstwie ze Śląskim Towarzystwem Gospodarczym ProEuropa  

lub samodzielnie przez Powiat Raciborski, bez udziału partnera. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o samodzielnej realizacji przez Powiat 

Raciborski projektu pn. „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą 
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rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”, nr projektu Z/2.24/II/2.1/75/05. Polecił 

Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej powiadomić o tym 

fakcie partnera czyli Śląskie Towarzystwo Gospodarcze ProEuropa. W związku z powyższym 

należy rozwiązać umowę o partnerstwo nr TP. I – 0812/U/12/2005 zawartą w dniu 

27.06.2005r., na zasadzie porozumienia stron. Wzór porozumienia stanowi załącznik  

do niniejszej karty informacyjnej. Należy również przygotować wniosek aplikacyjny  

do WUP, celem sporządzenia stosownego aneksu. Ponadto Zarząd wyraził zgodę  

na zatrudnienie na czas realizacji projektu czyli do 31.12.2007r. osoby, której wynagrodzenie 

wraz z pochodnymi w wysokości do 1.000zł na miesiąc będzie rozliczane w projekcie. Należy 

również dokonać niezbędnych zmian w rozdziale 85332 w szczegółowości do paragrafów 

budżetowych, zgodnie z w/w ustaleniami.  

 

Następnie Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. akceptacji propozycji Instytucji Wdrażającej (WUP) w sprawie obniżenia 

obecnie obowiązującego progu wydatków z 80% do 60%, warunkującego otrzymanie 

kolejnych transz środków finansowych – dofinansowania projektów. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Instytucji Wdrażającej (WUP) 

polegającą na obniżeniu obecnie obowiązującego poziomu rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania warunkującego otrzymanie kolejnych transz środków z 80% do 60% i polecił 

Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej wystosować stosowne 

pismo do WUP z wolą podpisania aneksu do istniejącej umowy. Ponadto wyraził zgodę  

na wystosowanie pisma do Urzędu Marszałkowskiego (Instytucja Wdrażająca dla projektów 

stypendialnych) z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy  

o dofinansowanie projektu Z/2.24/II/2.2./41/06 (stypendia dla uczniów) – zmiana brzmienia  

§ 5 ust. 5 umowy dotycząca obniżenia progu wydatków z 80% do 60%.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. nawiązania współpracy z dziennikarzem Radia Mittendrin, działającego  

przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego, polegającej 

na produkcji reportażu radiowego w języku niemieckim, prezentującego działalność 

samorządu Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na realizację 30-minutowego reportażu 

radiowego w języku niemieckim o samorządzie Powiatu Raciborskiego przez Redakcję Radia 

Mittendrin i przekazanie produkcji do Radia MK w Powiecie Märkischer. Zadanie to zostanie 

powierzone Pani Michaeli Mrozek (dziennikarz Radia Mittendrin, współpracujący z Radiem 

MK), z którą zawarta zostanie umowa o dzieło na realizację reportażu. Koszty związane  

z realizacją zadania w kwocie 3.000zł pokryte zostaną ze środków zabezpieczonych  

w Rozdz. 75095. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

dot. przedłożenia do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu „Planu kontroli finansowych 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na rok 2007”. 

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

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego dokonać zmiany w przedłożonym do zatwierdzenia planie kontroli 

finansowych na rok 2007. Zmiana polega na zaplanowaniu w I kwartale 2007r. kontroli  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudach, zamiast w II kwartale 2007r. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi przedstawić na kolejnym posiedzeniu szczegółowy 

zakres kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na I kwartał 2007r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 23.11.2006r. do 28.11.2006r. w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 15  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej przeprowadzonej w okresie od 23.11.2006r. do 28.11.2006r. w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu oraz zatwierdził projekt wystąpienia 

pokontrolnego.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego,  

aby projekty wystąpień pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli były dostarczane  

w wersji elektronicznej Członkom Zarządu Powiatu. 
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Starosta przedstawił wniosek zgłoszony na III sesji Rady Powiatu Raciborskiego w  dniu 

28.12.2006r., który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił powrócić do omówienia w/w wniosku na kolejnym 

posiedzeniu, po sprecyzowaniu treści wniosku.  

 

Starosta omówił Uchwałę Nr 4100/III/185/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Raciborski kredytu  

w wysokości 1.000.000zł na zabezpieczenie brakujących środków na budowę Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. Opinia RIO w w/w sprawie jest pozytywna i stanowi załącznik  

nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w opinią RIO w Katowicach.  

 

Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz poinformowała, iż do 15.01.2007r. należy opłacić 

składkę z tytułu uczestnictwa Powiatu Raciborskiego w Związku Powiatów Polskich.  

Składka za 2006r. wyniosła 7.860,93zł. Natomiast wysokość składki za 2007r. wynosi 

7.805,35zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o opłaceniu składki z tytułu uczestnictwa Powiatu 

Raciborskiego w Związku Powiatów Polskich w wysokości 7.805,35zł. Do dyskusji  

w sprawie wystąpienia ze Związku Zarząd powróci pod koniec 2007r., przy analizowaniu 

projektu budżetu Powiatu na 2008r.  

 

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 dniu 04.01.2007r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.01.2007r.  

3. 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.  

4. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski.  

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2007. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,  

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu. 

10. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. programu pobytu – zakwaterowania  chóru dziecięcego „Ysgol Deiniol Marchwiel 

Vocal Group” (wiek 10-12 lat) z Wrexham County Borough podczas udziału w koncercie 

kolęd i pastorałek, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury pod patronatem 

Starosty Raciborskiego w styczniu 2007r. Koncert odbędzie się 21.01.2007r. w ramach 

XVI Regionalnego Spotkania Wspólnot Śpiewaczych w Kościele NSPJ w Raciborzu. 
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Okres pobytu chóru z Walii: piątek 19.01.2007r. (lotnisko Katowice-Pyrzowice przylot 

16:05) – poniedziałek 22.01.2007r. (Katowice-Pyrzowice wylot 18:00). 

11. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. dalszej 

realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą 

rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego”, nr projektu Z/2.24/II/2.1/75/05  

– w partnerstwie ze Śląskim Towarzystwem Gospodarczym ProEuropa lub samodzielnie 

przez Powiat Raciborski, bez udziału partnera. 

12. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. akceptacji propozycji Instytucji Wdrażającej (WUP) w sprawie obniżenia obecnie 

obowiązującego progu wydatków z 80% do 60%, warunkującego otrzymanie kolejnych 

transz środków finansowych – dofinansowania projektów. 

13. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. nawiązania współpracy z dziennikarzem Radia Mittendrin, działającego  

przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego, 

polegającej na produkcji reportażu radiowego w języku niemieckim, prezentującego 

działalność samorządu Powiatu Raciborskiego. 

14. Karta informacyjna Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. przedłożenia  

do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu „Planu kontroli finansowych Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego na rok 2007”. 

15. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 23.11.2006r. do 28.11.2006r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu 

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-30-2/06 z dnia 29.12.2006r.).  

16. Wnioski zgłoszone na III sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r.  

17. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WA-4102/662/2006 z dnia 

28.12.2006r.  

 

 


