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PROTOKÓŁ  NR 9/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 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 8/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

04.01.2007r. 

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

od 01.01.2006r. do 30.11.2006r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

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

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Określenie realizacji 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. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 8/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 04.01.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2006r. do 30.11.2006r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 
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zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec listopada 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 3 do protokołu.  

Szczegółowych informacji udzielili: Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard 

Rudnik oraz Główny Księgowy Szpitala Stanisław Mucha. 

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec listopada 2006r. 

Zakład poniósł stratę w wysokości 8 405 132,90 zł, jest to strata o 337 972,76 zł wyższa  

od straty w miesiącu październiku 2006r., wynoszącej 8 067 160,14 zł. Strata za analogiczny 

okres 2005r. wynosiła 2 663 981,65 zł. Jeżeli uwzględnić amortyzację w wysokości 

7 738 338,32 zł, to po jedenastu miesiącach Zakład zanotował niedobór finansowy  

w wysokości 666 794,58 zł. Jest to niedobór o 298 821,41 zł niższy od niedoboru na koniec 

października 2006r., wynoszącego 965 615,99 zł. Spadek niedoboru w miesiącu listopadzie 

2006r. jest głównie wynikiem wzrostu „przychodów ze sprzedaży” o kwotę 500 630,00 zł, 

przy wzroście „kosztu własnego sprzedaży” o 59 200,00 zł. W miesiącu listopadzie 2006r. 

zobowiązania ogółem wzrosły o kwotę 45 910,00 zł i na dzień 31.10.2006r. wynosiły 

15 792 101,00 zł. Zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 199 525 zł, a zobowiązania 

niewymagalne spadły o kwotę 153 616,00 zł. Kolejny miesiąc spadły „środki pieniężne  

w banku”, w miesiącu listopadzie 2006r. o kwotę 149 938,00 zł, do wartości 1 392 978,00 zł 

czyli poniżej poziomu „wynagrodzenia ze stosunku pracy”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

przedstawił realizację, ewentualne zagrożenia realizacji, Programu restrukturyzacyjnego, 

zaopiniowanego pozytywnie Uchwałą Nr XXXIII/437/2005 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27.09.2005r. oraz zatwierdzonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27.10.2005r. 

Termin przedstawienia w/w informacji ustalono na luty 2007r.  

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

od 01.01.2006r. do 30.11.2006r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

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

przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów  

oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. Ponadto Zarząd ustalił, iż kolejne informacje  

nt. rachunku zysków i strat Szpitala Rejonowego w Raciborzu będą składane pod koniec 

pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, z wyjątkiem 

sprawozdania za 11 miesiące, które będzie przedstawiane w grudniu. Do w/w informacji 
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dołączana będzie część opisowa rachunku zysków i strat, opracowana przez służby finansowe 

Szpitala.  

Ponadto Zarząd poprosił Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu o udzielenie 

odpowiedzi na zapytanie radnego G. Utrackiego, zgłoszone na sesji w dniu 28.12.2006r.  

Ad. 3  

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. wprowadzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu 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.  

 

Wicestarosta 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 Nr 8/07 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 04.01.2007r.  

Wicestarosta poinformował, iż do w/w karty informacyjnej zostały dołączone informacje  

nt. konkursów zorganizowanych na realizację zadań publicznych: w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w dziedzinie kultury, w zakresie 

wspierania osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej  

w latach 2005 – 2006. W/w informacje stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Ponadto 

Wicestarosta dodał, iż jednym z kryteriów przydzielania środków finansowych w ramach 

konkursów organizowanych przez Powiat Raciborski w 2007r. będzie ocena dotychczasowej 

współpracy organizacji pozarządowych z Powiatem. Propozycja powyższa spotkała  

się z akceptacją zebranych. Zarząd dokonał również zmiany brzmienia § 3 Programu 

polegającej na wykreśleniu w poszczególnych ppkt wyrażenia „w zakresie” i dodaniu 

wyrażenia „z zakresu” do pierwszego wiersza. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2007 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

30.01.2007r. W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

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

Starosta przypomniał, iż Powiat Raciborski jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, a stanowiącej działkę nr 121 (k.m.4),  

o pow. 0,1581 ha. Na nieruchomości tej znajduje się budynek szkolny. W chwili obecnej 

obiekt ten jest wykorzystywany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu  

na potrzeby dydaktyczne. Podmiot ten włada przedmiotową nieruchomością na podstawie 

umowy użyczenia zawartej na okres do 31.12.2013r. 

Darowizna przedmiotowej nieruchomości na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu umożliwi rozwój istniejącego Instytutu Sztuki, poprzez rozbudowę budynku jak 

również rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni o nowe specjalności – m.in. obraz cyfrowy  

i fotograficzny, techniki malarskie i projektowanie witrażu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

Ad. 4  

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/27/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007r.  

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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.  
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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 – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/42/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. 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. 0047/07.  

Ad. 5 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2007.  

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2007. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 6 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Biura ds. ochrony informacji 

niejawnych dot. zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.  

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

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w wyniku kontroli przeprowadzonej przez służby 

Wojewody Śląskiego w zakresie m.in. wykonywania niektórych zadań z dziedziny 

obronności państwa, zachodzi potrzeba ustanowienia w Regulaminie Organizacyjnym  

tut. Starostwa funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych jako wyodrębnionego 

stanowiska, podlegającego bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował pozytywnie potrzebę dokonania w/w zmian  

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Stosowne zmiany  

do Regulaminu zostaną zaproponowane na jednej z kolejnych sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  
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Starosta przedstawił 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 5/06 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 19.12.2006r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zaproponowane w w/w karcie informacyjnej działania 

w ramach polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego na 2007 rok wraz z przedstawionymi 

kosztami oraz upoważnił Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem umów z usługodawcami.  

Zarząd Powiatu ustalił, iż na kolejnym posiedzeniu Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej oraz rzecznik prasowy omówi założenia do polityki promocji 

współpracy z gminami Powiatu Raciborskiego (w tym sprawy związane z m.in. dystrybucją 

do Gmin „Aktualności Powiatu Raciborskiego”) oraz propozycje w zakresie współpracy 

zagranicznej Powiatu Raciborskiego na rok 2007.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. pożyczki dla osoby 

niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

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

Skarbnik Powiatu zapytała czy Powiat Raciborski nie powinien wyegzekwować  

od osoby niepełnosprawnej (pożyczkobiorcy) należnych kwot odsetek z tytułu niespłaconej 

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Mając na uwadze wątpliwości Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, 

iż do omówienia w/w karty informacyjnej powróci na kolejnym posiedzeniu  

po przedstawieniu przez Kierownika Referatu Spraw Społecznych opinii prawnej radcy 

prawnego, opinii Skarbnika Powiatu oraz notatki służbowej z rozmowy telefonicznej 

przeprowadzonej w powyższej sprawie z Oddziałem PFRON.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Wyposażenie na oddziały szpitalne w roku 2006 – rozbudowa sytemu radiografii  

– budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej”.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

„Wyposażenie na oddziały szpitalne w roku 2006 – rozbudowa sytemu radiografii  

– budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej” za kwotę 671 678,56 zł.  
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W związku z tym, iż należy jak najszybciej zakończyć instalacje oraz systemy wentylacyjne  

i chłodnicze, Zarząd nie wyraził zgody na zmniejszenie planowanego zakresu wyposażenia 

Szpitala w klimatyzatory. Brakujące środki w wysokości 41 562,56 zł na to zadanie 

zabezpieczone zostaną w ramach środków własnych z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2007r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych  

dot. przyjęcia informacji o wyniku postępowania przetargowego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. „Udzielenia kredytu w wysokości 1.000.000zł z przeznaczeniem na budowę 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

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

finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

na rok 2007” oraz „Szczegółowego zakresu kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego na I kwartał 2007 roku”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał zmiany w „Planie kontroli finansowych Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2007”. Zmiany 

polegają na przeprowadzeniu: kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu  

w II kwartale 2007r., zamiast w III kwartale 2007r., a kontroli w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w III kwartale 2007., zamiast w II kwartale b.r. 

Ponadto Zarząd dokonał zmiany w „Szczegółowym zakresie kontroli finansowych Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego na I kwartał 2007 roku”. Zmiana ta dotyczy zakresu 

kontroli w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu. Nowy zakres kontroli w zakresie 

wydatków budżetowych, poniesionych w 2006r., dotyczy: zakupu materiałów i wyposażenia, 

zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług dostępu do sieci Internet, odpisu  

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz sprawdzenia realizacji zaleceń 

pokontrolnych, sformułowanych po kontroli zrealizowanej w 2006r.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził „Plan kontroli 

finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

na rok 2007” oraz „Szczegółowy zakres kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu 
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Wewnętrznego na I kwartał 2007 roku”. Ponadto polecił Kierownikowi w/w Referatu,  

aby po I kwartale 2007r. złożyła raport z przeprowadzonych kontroli tak, aby można było 

wyznaczyć kierunki dalszych kontroli.  

 

Starosta omówił wniosek zgłoszony na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

28.12.2006r., który stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego udzielił odpowiedzi na w/w wniosek.  

 

Starosta przedstawił notatkę służbową Geodety Powiatowego, który informuje, iż w związku 

z niedotrzymaniem terminu przekazania zamówienia przez firmę „DMP” sp. z o. o.  

z siedzibą w Nieborowicach, wynikającego z umowy nr SZ 2222/24/2005 z dnia 07.07.2005r. 

oraz aneksu z dnia 14.09.2005r. Powiat Raciborski nie poniósł z tego żadnych strat 

finansowych.  

W/w notatka służbowa stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zawarcie ugody pomiędzy Starostą 

Raciborskim a Pracownią geodezyjną „DMP” Sp. z o. o. z siedzibą w Nieborowicach, której 

przedmiotem są prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nr SZ 2222.24.2005 z dnia 

07.07.2005r. dotyczącej sporządzenia numerycznej mapy ewidencyjnej dla jednostki 

ewidencyjnej Kuźnia Raciborska oraz aneksu do powyższej umowy z dnia 14.09.2005r. 

 

Starosta zaprezentował tematykę posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowanych na miesiąc styczeń 2007r., która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał w/w tematykę do komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa odpowiedzialnych za opracowanie materiałów na poszczególne posiedzenia 

komisji w styczniu 2007r.  

 

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 09.01.2007r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.01.2007r.  

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

od 01.01.2006r. do 30.11.2006r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

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

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.  

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wprowadzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

5. Informacje nt. konkursów zorganizowanych na realizację zadań publicznych: w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w dziedzinie kultury, w zakresie 

wspierania osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej 

w latach 2005 – 2006.  

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2007.  

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

8. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/27/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie budżetu 

Powiatu na 2007r.  

9. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/42/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

10. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2007.  

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2007. 

12. Karta informacyjna Biura ds. ochrony informacji niejawnych dot. zmiany  

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.  
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13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. pożyczki dla osoby 

niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Wyposażenie na oddziały szpitalne w roku 2006 – rozbudowa sytemu radiografii  

– budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej”.  

15. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

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

do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu zmienionego „Planu kontroli finansowych 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

na rok 2007” oraz „Szczegółowego zakresu kontroli finansowych Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego na I kwartał 2007 roku”. 

17. Wniosek zgłoszony na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2006r. 

18. Notatka służbowa Geodety Powiatowego z dnia 04.01.2007r.  

19. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na miesiąc styczeń 

2007r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


