PROTOKÓŁ NR 11/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 23 styczeń 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 10/07 z posiedzenia w dniu 16.01.2007r.
2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
4. Sprawy bieżące.
5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.
Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 16.01.2007r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2
Wicestarosta Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw
Społecznych dot. wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego
publicznego

zakładu

opieki

zdrowotnej

pod

nazwą

„Zespół

Opieki

Zdrowotnej

w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych oraz
wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany
uchwały nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie
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dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na
likwidacji określonych komórek organizacyjnych. Ponadto, Wicestarosta o powyższej
sprawie

poinformował

członków

Komisji

Zdrowia,

Opieki

Społecznej,

Polityki

Parorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na posiedzeniu
w dniu 22.01.2007r.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wicestarosta Wodzisławski zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie w/w projektu uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego. W związku z tym, iż niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz
lekarze prowadzący praktyki indywidualne nie byli w stanie w terminie do 31.12.2006r.
dostosować pomieszczeń zoz-ów do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia, a tym
samym przejąć udzielanie świadczeń zdrowotnych Rada Powiatu Wodzisławskiego musi
podjąć uchwały przesuwające termin rozpoczęcia wykonywania usług medycznych przez
prywatne podmioty oraz likwidacji placówek publicznych. Uchwałę nr XLIX/604/2006 Rady
Powiatu Wodzisławskiego w formie projektu Rada Powiatu Raciborskiego wcześniej
zaopiniowała negatywnie.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował przygotowany projekt uchwały Rady
Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia negatywnej opinii o projekcie uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń w strukturze
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek
organizacyjnych oraz postanowił o jego przekazaniu Przewodniczącemu Rady Powiatu
Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad planowanej sesji na dzień 30.01.2007r.
W/w projekt uchwały 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 wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń w strukturze
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek
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organizacyjnych oraz postanowił o jego przekazaniu Przewodniczącemu Rady Powiatu
Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad planowanej sesji na dzień 30.01.2007r.
W/w projekt uchwały stanowi załączniki nr 5 do protokołu.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu Ewa Tapper omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie
wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2007r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 7 i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07.
Ad. 4.
Wicestarosta Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw
Społecznych dot. udziału Powiatu Raciborskiego w dofinansowaniu kosztów działalności
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w 2006r.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Z przedstawionego rozliczenia wynika, że w 2006r. liczba wydanych przez Zespół orzeczeń
wyniosła 7.845 i była o 345 orzeczeń większa od liczby orzeczeń planowanych. Liczba
orzeczeń wydanych dla mieszkańców powiatu raciborskiego wyniosła 1056 i była o 28
wyższa od planowanej. Zwiększenie liczby orzeczeń wydanych dla mieszkańców Powiatu
Raciborskiego nie zwiększyło udziału powiatu w kwocie dofinansowania Zespołu i pozostało
w kwocie 23.589zł.
Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone rozliczenie dofinansowania kosztów działalności
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku przez Powiat
Raciborski.
Kolejno, Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
dot. powołania Rady Sportu Powiatu Raciborskiego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 899, z późn. zm.), w jednostkach samorządu terytorialnego
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działają rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli
organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Realizując zapis
art. 18 c w/w ustawy organ wykonawczy ustala skład i zasady powoływania członków rad
sportu oraz regulamin działania rady sportu. Zgodnie z art. 18a ust. 2 i ust. 3 do zadań rady
sportu należy w szczególności opiniowanie:
- strategii rozwoju powiatu w zakresie kultury fizycznej,
- projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
- projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
- programów bazy sportowej na danym terenie,
- planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na
danym terenie, dofinansowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zarząd Powiatu polecił, aby Referat Edukacji, Kultury i Sportu przygotował projekt uchwały
Zarządu Powiatu w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Raciborskiego oraz projekt
regulaminu działania przedmiotowej Rady.
Następnie, Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
dot. przyjęcia propozycji zadań naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2006/2007 oraz wniosków z Zespołu ds. Kierunków Kształcenia.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
W dniu 16.01.2007r. miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Kierunków Kształcenia, na
którym Zespół przyjął propozycję zadań naborowych z uwzględnieniem poniższych uwag:
1. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szkole Policealnej Nr 2 dla Dorosłych takie
zawody jak technik administracji, technik BHP oraz technik administracji będę
kształcone w trybie zaocznym,
2. w Zespole Szkół Budowlanych w III Liceum Profilowanym zostaje wykreślony
z oferty profil zarządzania informacją ze względu na fakt, iż profil ten ma być
kształcony wyłącznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w Raciborzu,
3. w Zespole Szkół Ekonomicznych w II Liceum Profilowanym z oferty zostaje
wykreślony profil usługowo-gospodarczy. Powodem jest fakt, iż do danego profilu
w zeszłym roku nie było zainteresowanych i nie planuje się utrzymywać tego profilu,
4. w Zespole Szkół Zawodowych w IV Liceum Profilowanym z oferty zostaje
wykreślony profil usługowo-gospodarczy,
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5. w Zespole Szkół Zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 zostaje
wykreślony z oferty zawód ślusarz ze względu na fakt takiego kształcenia w Zespole
Szkół Mechanicznych,
6. w Zespole Szkół Mechanicznych w III Liceum Ogólnokształcącym wykreślona
z oferty zostaje klasa sportowa ze względu na brak umów dot. prowadzenia treningów
dla młodzieży w klasie sportowej,
7. Zespół ds. Kierunków Kształcenia popiera utworzenie Szkoły Policealnej w Zespole
Szkół Mechanicznych z zaproponowanymi kierunkami kształcenia.
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję zadań naborowych wraz z uwzględnieniem uwag
przedstawionych przez Zespół ds. Kierunków Kształcenia.
Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie
wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów szkół.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosków o przyznanie odznaczeń
państwowych i resortowych Referat Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o przyznanie
odznaczeń niżej wymienionym dyrektorom:
1. Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Janinie Wystub
Złoty Krzyż Zasługi,
2. Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu Leszkowi
Wyrzykowskiemu Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
3. Dyrektorowi

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

Mistrzostwa

Sportowego

w Raciborzu Arkadiuszowi Tylce Brązowy Krzyż Zasługi,
4. Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu Małgorzacie Kolos Srebrnego
Krzyża Zasługi,
5. Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Bożenie Chudzińskiej-Latacz
Brązowego Krzyża Zasługi,
6. Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Sławomirowi Janowskiemu
Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
7. Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Ewie Konopnickiej Srebrnego
Krzyża Zasługi.
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby Referat Edukacji, Kultury i Sportu
wystąpił do Kuratorium Oświaty w Katowicach z wnioskami o przyznanie odznaczeń
państwowych i resortowych w/w dyrektorom szkół.
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego
dot. sprawozdania z działalności kontrolnej Referatu za rok 2006.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności kontrolnej Referatu Kontroli i Audytu
Wewnętrznego za rok 2006 oraz polecił jego przekazanie w celach informacyjnych
wszystkich jednostkom organizacyjnym Powiatu Raciborskiego.
Starosta polecił, aby Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz na jedno z najbliższych
posiedzeń Zarządu Powiatu, przygotowała kartę informacyjną nt. bieżącej sytuacji w tut.
Starostwie z zakresu organizacji pracy Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, pod kątem
zatrudnienia audytora wewnętrznego.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przyjęcia
postępowania dotyczącego doprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku
Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 do stanu zgodnego
z normami.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby w trybie pilnym Referat Inwestycji i Remontów
zlecił opracowanie projektu na zakres niezbędnych prac instalacji elektrycznej w celu
doprowadzenia jej do stanu zgodnego z normami. Projektant w ramach opracowania
w I etapie winien określić jaki zakres prac jest konieczny do wykonania w najbliższym
okresie.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy
Zagranicznej dot. podjęcia działań zmierzających do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Raciborskiego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Z uwagi na fakt, że stan realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego niewiele różni
się od tego, jaki przedstawiony został Radzie Powiatu na XLI sesji w dniu 28.03.2006r.,
Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przystąpić do opracowania nowej Strategii
Rozwoju Powiatu Raciborskiego. W związku z tym polecił Kierownikowi Referatu Promocji,
Rozwoju i Współpracy Zagranicznej przygotowanie projektu decyzji Starosty Raciborskiego
w sprawie powołania zespołu roboczego, w skład którego będą wchodzić radni Powiatu
Raciborskiego oraz kierownicy komórek organizacyjnych tut. Starostwa. Zadaniem w/w
zespołu będzie wypracowanie wspólnej koncepcji opracowania nowej Strategii Rozwoju
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Powiatu Raciborskiego. Członkowie Zarządu powrócą do omawiania w/w kwestii na jednym
z najbliższych posiedzeń.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy
Zagranicznej w sprawie ustalenia składu osobowego oficjalnej delegacji Powiatu
Raciborskiego podczas wizyty w partnerskim Hrabstwie Wrexham w dniach 11-14.07.2007r.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Strona walijska zaprosiła Starostę Raciborskiego do złożenia oficjalnej wizyty w czasie
trwania Llangollen International Eisteddfod – tj. głównego międzynarodowego festiwalu
muzyki i tańca, na którym obecne będą grupy z całego świata. Wstępny program wizyty
przewiduje odwiedziny delegacji Powiatu Raciborskiego na festiwalu, udział w jednym
z festiwalowych koncertów wieczorowych, a ponadto udział w spotkaniu/forum
poświęconym m.in. zmianom, które zaszły po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Koszty
związane z pobytem delegacji w Hrabstwie Wrexham pokrywa strona walijska natomiast
koszty podróży oraz diety zostaną pokryte przez tut. Starostwo z rozdziału 75095.
Członkowie Zarządu Powiatu ustalili, iż skład osobowy delegacji ustali Starosta osobiście
w terminie późniejszym.
Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa dot. uzupełnienia wniosku w sprawie dofinansowania ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Zakup rębaka do drewna”
dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu poinformowało, że urządzenie typu rębak będzie
docelowo urządzeniem stacjonarnym, które będzie wchodziło w skład wyposażenia
kompostowni

odpadów

powstającej

na

terenie

Przedsiębiorstwa.

Ponadto,

Prezes

poinformował, iż odpady ulegające biodegradacji powstałe w wyniku wycinki lub pielęgnacji
drzew i krzewów dostarczane przez gminy Powiatu Raciborskiego będą przyjmowane
do utylizacji za symboliczną opłatę. Biorąc pod uwagę, że jest to działalność ekologiczna
opłata jednostkowa przyjęcia odpadów zostanie skalkulowana w oparciu o zużyte paliwo oraz
obsługę urządzenia.
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków PFOŚiGW
zakup rębaka do drewna dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu
w wysokości 50.000zł. Jednakże, strona wnioskująca powinna uzupełnić składany wniosek
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o dokument, w którym określi zasady korzystania z przedmiotowego urządzenia przez gminy
Powiatu Raciborskiego.
Starosta Adam Hajduk przedstawił Członkom Zarządu Powiatu w wersji roboczej kolejny
numer „Aktualności Powiatu Raciborskiego”. W omawianiu w/w numeru uczestniczył
Rzecznik Prasowy Adam Misa. Po dyskusji ustalono następujące zmiany związane
z wydawaniem „Aktualności”:
1. zmiana dotychczasowego formatu na format A4,
2. zwiększyć nakład do 5.000szt,
3. zmiana gramatury papier na 80 gram,
4. zamieścić stałą rubrykę dotyczącą funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu Raciborskiego,
5. zamieścić stałą rubrykę dotyczącą najważniejszych informacji z gmin Powiatu
Raciborskiego,
6. wspólna dystrybucja z wydawanymi gazetami w gminach oraz zainteresowanie radnych
dystrybucją gazety wśród mieszkańców Powiatu Raciborskiego.
Zarząd Powiatu polecił, aby Rzecznik Prasowy wszystkie w/w zmiany wprowadził od numeru
2 „Aktualności Powiatu Raciborskiego”. Ponadto, Zarząd Powiatu zaakceptował projekt
numer 1 w/w gazety.
Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz zgłosiła wniosek, aby zostało zorganizowane
szkolenie dla pracowników tut. Starostwa z zakresu poprawnego formułowania wypowiedzi
oraz sporządzania pism urzędowych. Planowany termin organizacji w/w szkolenia przypadnie
na I półrocze 2007r. Powyższa propozycja spotkała się akceptacją zebranych. Organizacją
w/w szkolenia zajmie się Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Kadry.
Starosta poinformował Członków Zarządu Powiatu, iż otrzymał ofertę firmy z Warszawy,
która zaoferowała, iż podejmie się prowadzenia kuchni przy Szpitalu Rejonowym
w Raciborzu wraz z przygotowywaniem posiłków dla pacjentów, w zamian za 7-letni okres
korzystania z pomieszczeń kuchni. Członkowie Zarządu Powiatu wyrazili zgodę, aby Starosta
prowadził rozmowy z przedstawicielami w/w firmy mające na celu uruchomienie kuchni
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.
Ponadto Starosta poinformował, iż Raciborski Portal Internetowy przedstawił propozycję
współpracy z Powiatem Raciborskim w zakresie przygotowywania serwisu informacyjnego
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w wersji filmowej dot. bieżącej pracy Rady i Zarządu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego
w Raciborzu. Starosta stwierdził, iż poinformuje Członków Zarządu Powiatu o szczegółach
ewentualnego zawarcia umowy na w/w usługę na jednym z kolejnych posiedzeń.
W dniu 22.01.2007r. Starosta uczestniczył w spotkaniu z Wicewojewodą Śląskim, które było
poświęcone omówieniu harmonogramu pracy przy budowie zbiornika Racibórz Dolny.
Ponadto, Starosta w tym samym dniu złożył wizytę Wicemarszałkowi Jarosławowi
Kołodziejczykowi, podczas, której rozmawiano głównie o problemach: inwestycji
budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu, remontu dróg wojewódzkich, remontu Zamku
Piastowskiego w Raciborzu.
Ad. 5.
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 III/26/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. 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 odpowiedzialnym za jej realizację. Karta informacyjna Referatu
Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 17 do
protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0047/07.
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 III/43/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Ustalił Starostę jako
nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji i Remontów odpowiedzialnym
za jej realizację. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację
w/w Uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.0047/07.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Dominika Świerk-Bara
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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 23.01.2007r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.01.2007r.
3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia opinii o projekcie
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/604/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. W sprawie dokonania przekształceń
w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji
określonych komórek organizacyjnych oraz wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/605/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 21.09.2006r. w sprawie dokonania przekształceń w strukturze
organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek
organizacyjnych.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia negatywnej opinii
o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały
nr XLIX/604/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 września 2006r. w sprawie
dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających
na likwidacji określonych komórek organizacyjnych.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/605/2006
Rady Powiatu Wodzisłąwskiego z dnia 21 września 2006r. w sprawie dokonania
przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających
na likwidacji określonych komórek organizacyjnych.
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2006r.
7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2006r.
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8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udziału Powiatu Raciborskiego
w

dofinansowaniu

kosztów

działalności

Powiatowego

Zespołu

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w Rybniku w 2006r.
9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. powołania Rady Sportu
Powiatu Raciborskiego.
10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia propozycji zadań
naborowych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 oraz wniosków
z Zespołu ds. Kierunków Kształcenia.
11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wniosków o przyznanie
odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów szkół.
12. Karta informacyjna Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. sprawozdania
z działalności kontrolnej Referatu za rok 2006.
13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przyjęcia postępowania
dotyczącego

doprowadzenia

wewnętrznej

instalacji

elektrycznej

w

budynku

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stelmacha 12 do stanu zgodnego
z normami.
14. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. podjęcia
działań zmierzających do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego.
15. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej dot. ustalenia
składu osobowego oficjalnej delegacji Powiatu Raciborskiego podczas wizyty
w partnerskim Hrabstwie Wrexham w dniach 11-14.-07.2007r.
16. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
dot. uzupełnienia wniosku w sprawie dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Zakup rębaka do drewna”
dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.
17. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały
Nr III/26/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. dotyczących wieloletniego programu
inwestycyjnego.
18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały
Nr III/43/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
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