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PROTOKÓŁ  NR 12/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 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: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 11/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

23.01.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.  

4. Określenie realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część 

1.  Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Wicestarosta Andrzej Chroboczek zaproponował, aby projekty uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego, które muszą być przedmiotem obrad danej sesji, a nie zostały 

przedstawione na posiedzeniach Zarządu, były prezentowane na posiedzeniach Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego. Powyższa sytuacja dotyczyła m.in. projektów uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie: 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 wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
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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.  

W/w projekty uchwał zostały przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady, a później 

pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu.  

 

I część  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.01.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił poprawiony, zgodnie z uwagami zgłaszanymi na posiedzeniach Komisji 

Rady Powiatu Raciborskiego, projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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 darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

 

Następnie Starosta zapoznał zebranych z poprawionym, zgodnie z sugestiami zgłaszanymi  

na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

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 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
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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 omówił również poprawiony 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 (załącznik nr 5 do protokołu). Do projektu uchwały dołączono zestawienie tabelaryczne 

dot. zapisów Regulaminu w poprzedniej i aktualnej wersji, które 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 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski w roku 2007 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

 

Starosta przedstawił zmiany do Informacji nt. zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego, 

które stanowią załącznik nr 7 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował zmiany do Informacji nt. zasobu 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wszczęcia procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu oraz przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie procedury konkursowej  

na stanowiska dyrektorów: 

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

2. Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu, 
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3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

4. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach 

oraz wystosowanie pism (maj – czerwiec 2007r.) do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu z prośbą o zaopiniowanie pracy obecnego dyrektora, 

a następnie przygotowanie wniosku – uzgodnienia do Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Rybniku, celem przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora na kolejne 5 lat,  

tj. od 01.09.2007r. do 31.08.2012r. Zarząd postanowił, iż do sprawy obsady stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu powróci 

na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. unieszkodliwienia odpadów azbestowych zlokalizowanych na działce nr 290/81 k. m. 16 

Ostróg w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

podjąć kroki mające na celu usunięcie odpadów azbestowych zlokalizowanych na działce  

nr 290/81 k. m. 16 Ostróg w Raciborzu. Unieszkodliwienie odpadów należy zlecić firmie 

posiadającej stosowne zezwolenie wydane na podstawie ustawy o gospodarce odpadami. 

Zarząd przyjął propozycję, aby usunięcie odpadów azbestowych zostało sfinansowane  

w 100% ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami powinien dopilnować 

wyegzekwowania od sprawcy odszkodowania za składowanie odpadów azbestowych  

na działce nr 290/81 k. m. 16 Ostróg w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Wyposażenie na oddziały szpitalne w roku 2006 – dostawa i montaż łóżek porodowych, 

foteli ginekologicznych, łóżek elektrycznych – budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej”.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Wyposażenie na oddziały szpitalne w roku 2006 – dostawa i montaż łóżek porodowych, 

foteli ginekologicznych, łóżek elektrycznych – budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej” za kwotę 300 895,77 zł (brutto). W pierwszej kolejności brakująca 

kwota w wysokości 31 897,77zł na to zamówienie byłyby płatna ze środków  
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nie wygasających rozliczanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2006r., w wypadku 

braku takiej możliwości – ze środków własnych z budżetu Powiatu Raciborskiego 2007r.  

  

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wniosku Komisji 

Budżetu i Finansów w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych.  

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

Jak poinformował Wicestarosta Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu  

w dniu 29.01.2007r. złożyła wniosek, aby w konkursach z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych zostało ujęte zadanie 

„udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym”. Po rozmowach z Dyrektorem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu proponuje się powierzenie tego 

zadania jednostce, która dane zadanie prowadzi całościowo, a nie innemu zewnętrznemu 

podmiotowi, który kontakt z rodzinami zastępczymi miałby tylko sporadycznie.  

W najbliższym czasie Dyrektor PCPR zwróci się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody  

na przesunięcie w ramach posiadanego przez PCPR budżetu kwoty 12 000,00 zł  

na umowy zlecenia, celem stworzenia zespołu psycholog-pedagog, który będzie udzielać 

porad rodzinom zastępczym. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zaakceptował powierzenie zadania „udzielanie 

pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym” Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. Dokładne omówienie w/w sprawy nastąpi przy rozpatrywaniu przesunięć  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

 

Starosta przedstawił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 22.01.2007r.,  

które stanowią załącznik nr 12 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski: nr 1, nr 3 (w uzgodnieniu  

z Kierownikiem Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej), nr 6 i nr 7.  

Po uzgodnieniu przez Wicestarostę z Przewodniczącym Komisji treści wniosku nr 2, 

Kierownik w/w Referatu udzieli również odpowiedzi na w/w wniosek. Odpowiedzi  

na wniosek nr 4 udzieli Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami. Wniosek 

nr 5 został zrealizowany,  
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2. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 23.01.2007r., które stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

przygotować propozycję odpowiedzi na wnioski: nr 1 lit. a i nr 1 lit. c. Odpowiedzi  

na wniosek nr 1 lit. b udzieli Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. Zarząd 

polecił Sekretarzowi Powiatu uzgodnienie treści wniosku nr 3 z Przewodniczącym 

Komisji, a następnie udzielenie odpowiedzi na w/w wniosek. Wnioski nr 1 lit. d i nr 1  

lit. e oraz nr 5 zostały zrealizowane,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24.01.2007r., 

które stanowią załącznik nr 14 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi na wnioski: nr 1 – nr 3,  

a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych na wniosek nr 5. Wniosek nr 4 został 

zrealizowany,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 25.01.2007r., 

które stanowią załącznik nr 15 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu przygotować propozycję odpowiedzi na wniosek nr 1, 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29.01.2007r., które stanowią 

załącznik nr 16 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 5, a Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przygotować propozycję odpowiedzi na wniosek nr 2. Sekretarz 

Powiatu udzieli odpowiedzi na wnioski: nr 1 i nr 3. Wnioski: nr 4, nr 6 i nr 9 zostały 

zrealizowane. Ponadto ustalono, iż na sesji radca prawny omówi różnice pomiędzy 

formami zatrudnienia dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu, jakie zawarte  

są w pkt 1 § 10 Statutu Szpitala Rejonowego w Raciborzu (wniosek nr 10).  

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr III/39/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/159/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

30.09.2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

W związku z formułowaniem przez Zarząd Powiatu Raciborskiego zaleceń do bieżącej 

realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa a nie związanych z kartami 

informacyjnymi, Zarząd wprowadził obowiązek przekazywania za pośrednictwem Sekretarza 

Powiatu informacji na temat ich wykonania. Zalecenia te będą przekazywane nazajutrz  

po posiedzeniu Zarządu drogą elektroniczną do poszczególnych komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa. Odpowiedzi należy udzielać przed każdym posiedzeniem Zarządu na adres: 

sekretarz@powiatraciborski.pl. 

 

Wicestarosta poinformował o podejmowanych działaniach mających na celu 

rozpropagowanie idei zakładania rodzin zastępczych. O rezultatach działań Zarząd będzie 

informowany na bieżąco.  

 

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

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.01.2007r.  

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, Skarbnik Powiatu omówiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 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 układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów  

i wydatków budżetowych na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

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 22 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 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

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 30.01.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie darowizny nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

5. 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. 

6. Zestawienie tabelaryczne dot. zapisów Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski w roku 2007 – poprzednia i aktualna wersja. 

7. Zmiany do Informacji nt. zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego. 

8. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wszczęcia procedury 

konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu oraz przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

9. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. unieszkodliwienia 

odpadów azbestowych zlokalizowanych na działce nr 290/81 k. m. 16 Ostróg  

w Raciborzu. 

10. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Wyposażenie  

na oddziały szpitalne w roku 2006 – dostawa i montaż łóżek porodowych, foteli 

ginekologicznych, łóżek elektrycznych – budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej”.  

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wniosku Komisji Budżetu  

i Finansów w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

12. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 22.01.2007r. 

13. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 23.01.2007r. 
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14. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 24.01.2007r. 

15. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 25.01.2007r. 

16. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 29.01.2007r. 

17. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr III/39/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/159/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30.09.2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów  

i wydatków budżetowych na 2007r. 

22. 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. 

23. 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. 

 


