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PROTOKÓŁ  NR 13/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 lutego 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. Wizja w terenie – Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu i Zespół Szkół Zawodowych  

w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 12/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.01.2007r.  

3. Karta informacyjna Sekretarza Powiatu do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.01.2007r.  

4. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Raciborzu oraz projekt wystąpienia 

pokontrolnego.  

5. Informacja na temat zadań realizowanych w Referacie Architektury i Budownictwa  

w roku 2006.  

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

7. Sprawy bieżące.  

8. Określenie realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 
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Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego realizując założenia dotyczące wizji obiektów powiatowych 

dokonał wizji w dwóch szkołach, tj. Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu i Zespole 

Szkół Zawodowych w Raciborzu, zapoznając się z potrzebami remontowymi.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz zapoznała zebranych z kartą informacyjną  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16.01.2007r. Na w/w posiedzeniu Zarząd polecił opracowanie projektu instrukcji 

postępowania w sprawie windykacji świadczeń pieniężnych należnych Powiatowi 

Raciborskiemu i Skarbowi Państwa. Sekretarz Powiatu omówiła w/w projekt instrukcji, 

proponując, aby przed wprowadzeniem jej w życie została ona zaopiniowana przez komórki 

organizacyjne tut. Starostwa odpowiedzialne za windykację świadczeń pieniężnych,  

w szczególności przez: Wydział Finansowy, Obsługę Prawną i Referat Gospodarki 

Nieruchomościami. W dniu dzisiejszym swoje uwagi do w/w instrukcji wniosła radca prawny 

B. Kowalska. Do dnia 08.02.2007r. uwagi wnieść mają Skarbnik Powiatu oraz Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Następnie Członek Zarządu Powiatu Norbert Parys przedstawił analizę materiałów 

windykacyjnych dotyczących firmy CDK – wieczystego użytkownika nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem instrukcji postępowania w sprawie 

windykacji świadczeń pieniężnych należnych Powiatowi Raciborskiemu i Skarbowi Państwa 

oraz ze sprawą windykacji świadczeń pieniężnych od firmy CDK za użytkowanie wieczyste 

gruntów Skarbu Państwa. Zarząd postanowił w/w temat kontynuować, w obecności radcy 

prawnego, na posiedzeniu w dniu 20.02.2007r.  
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Ad. 4 

 

Na wstępie Starosta poinformował, iż od dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego zostanie wprowadzony zwyczaj przedstawiania protokołów  

przez kontrolujących z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

Danuta Borowik omówiła protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej 

przeprowadzonej w okresie od 11.01.2007r. do 23.01.2007r. w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. Zarząd Powiatu zapoznał się z ustaleniami zawartymi  

w w/w protokole. Kierownik Referatu poinformowała, iż kontrola wykazała nieprawidłowości  

i uchybienia, które opisano w projekcie wystąpienia pokontrolnego.  

Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego zwróciła przede wszystkim uwagę  

na fakt, iż Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego niewłaściwie naliczono  

i wypłacono wynagrodzenie, co polegało na zawyżeniu wysokości wynagrodzenia 

zasadniczego. Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił, aby w wystąpieniu pokontrolnym 

znalazł się zapis zobowiązujący Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

m.in. do zweryfikowania prawidłowości naliczenia i wypłaty wynagrodzenia Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, ustalonego pismem nr OR. 1131-1/04 Starosty 

Raciborskiego z dnia 27.04.2004r., za okresy wcześniejsze lub późniejsze nie objęte kontrolą 

– oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – spowodowania zwrotu błędnie 

naliczonych i wypłaconych kwot. Po dokonaniu w/w zmiany, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie  

od 11.01.2007r. do 23.01.2007r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego, aby w przedstawianych od II kwartału b.r. szczegółowych zakresach kontroli 

finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych uwzględniać pewien zakres wydatków 

rzeczowych. Ponadto w przypadkach gdy kontrola wykaże większą ilość nieprawidłowości 

lub dyrektor wniesie uwagi do protokołu kontroli, dyrektor ten będzie uczestniczył  

w posiedzeniach Zarządu Powiatu.  
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Ad. 5  

 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Parys omówił informację na temat zadań realizowanych  

w Referacie Architektury i Budownictwa w roku 2006, która stanowi załącznik nr 5  

do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował informację na temat zadań 

realizowanych w Referacie Architektury i Budownictwa w roku 2006 oraz postanowił o jej 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r. Zarząd polecił,  

aby pkt 2 informacji został uzupełniony o diagramy porównawcze w zakresie wydanych 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę (poszczególnych gmin w latach 2003-2006) oraz o diagramy 

porównawcze, zbiorcze w w/w zakresie w latach 2003-2006.  

Po zmianach, informacja na temat zadań realizowanych w Referacie Architektury  

i Budownictwa w roku 2006 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia kalendarium prac budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2007 rok. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kalendarium prac 

budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2007 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 7 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wykonania prac remontowych w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Poinformował, iż w związku ze zbliżającymi 

się obchodami jubileuszu 60-lecia w ZSM oraz 30-lecia w ZSOMS dyrekcje w/w szkół 

zwróciły się z prośbą o zwiększenie budżetu na prace remontowo-modernizacyjne.  

Łączny koszt wykonania robót w ZSM wynosi 29.000zł, a w ZSOMS – 27.000zł.  
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

W trakcie omawiania w/w karty informacyjnej, Skarbnik Powiatu poinformowała,  

iż w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. zaplanowano na wykonanie remontów  

w ZSOMS w Raciborzu kwotę 84.000zł, a w ZSM w Raciborzu kwotę 3.000zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zaakceptował wykonanie prac remontowych  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Polecił, aby Wicestarosta sprawdził, czy środki jakie 

zaplanowano w budżecie Powiatu Raciborskiego na wykonanie prac remontowych w ZSOMS 

w Raciborzu mogą być przeznaczone na prace remontowe związane z obchodami jubileuszu 

30-lecia Zespołu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. demontażu 

maszyn i urządzeń oraz adaptacji pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, w związku z użyczeniem pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby przez okres co najmniej 5 lat 

nie przekazywać dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,  

a w bieżącym roku budżetowym przesunąć kwotę 20.000zł z Rozdziału 80395 § 2520  

na Rozdział 80140 § 4210 na najbliższej sesji Rady Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem 

na demontaż maszyn i urządzeń oraz adaptację pomieszczeń Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prowadzenia 

zajęć pozalekcyjnych podczas ferii zimowych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował prowadzenie zajęć pozalekcyjnych podczas ferii 

zimowych. Zajęcia odbywać się będą w ramach realizowanych w danym roku szkolnym zajęć 

pozalekcyjnych w tym samym wymiarze w jakim obecnie realizują je szkoły. Zarząd ustalił, 

iż zajęcia pozalekcyjne będą płatne ze środków własnych szkół, a dyrektorzy powinni ustalić 

harmonogramy zajęć podczas ferii zimowych, o czym poinformują Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu. Ponadto Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej wspólnie z Kierownikiem Referatu Edukacji, Kultury i Sportu rozpropagowali 
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informację o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych w środkach 

masowego przekazu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Wymiana płyt azbestowo – cementowych  

– acekolu, stanowiących osłony balkonowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  

XI – kondygnacyjnym przy ul. Mysłowickiej Nr 7 w Raciborzu dla Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Orłowiec” z Rydułtów. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. „Wymiana 

płyt azbestowo – cementowych – acekolu, stanowiących osłony balkonowe w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym, XI – kondygnacyjnym przy ul. Mysłowickiej Nr 7  

w Raciborzu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” z Rydułtów w wysokości 5.000zł.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej dot. rozpoczęcia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów  

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; ewentualne złożenie wniosku – konieczność 

przygotowania kilkunastu załączników do wniosku aplikacyjnego składanego w ramach 

priorytetu 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny  

i odnowa miast” (Zamek Piastowski w Raciborzu). 

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

Starosta zaproponował, aby głównymi zadaniami przyjętymi przez Zarząd do realizacji  

ze środków unijnych były n/w zadania: 

1. „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa 

Narodowego” (konkurs – nabór 2007, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego),  

2. „Droga powiatowa Pietrowice Wielkie – Pawłów – Modzurów – Szonowice” (projekt  

do zgłoszenia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego),  

3. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu” (projekt do zgłoszenia w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Śląskiego).  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, aby złożyć wniosek aplikacyjny  

w ramach ogłoszonego naboru wniosków na zadanie: „Adaptacja Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Narodowego”. W związku z tym 

należy w terminie do 16.04.2007r. złożyć kompletny wniosek aplikacyjny  

wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Starosta poinformował, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” zwróciło się  

z prośbą o nawiązanie z tut. Starostwem partnerstwa, celem wspólnego działania na rzecz 

przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie  

dla bezpieczeństwa publicznego poprzez zbudowanie systemowego wsparcia przeciw 

przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w rodzinie. W związku 

z powyższym Starostwo zadeklarowało partnerski udział w projekcie pt. „Utworzenie 

Zintegrowanego Systemu Pomocy Dzieciom i Rodzinom. Pomóż sobie i innym”.  

Tym samym Starostwo zobowiązało się do wykonania zadań określonych w projekcie  

tzn. wsparcia merytorycznego, umieszczania informacji o projekcie na stronie internetowej 

Starostwa, pomocy w rozpowszechnianiu materiałów promocyjnych nt. realizowanych 

działań.  

Oświadczenie partnera (Starostwa Powiatowego w Raciborzu) o przystąpieniu do projektu  

pt. „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Pomocy Dzieciom i Rodzinom. Pomóż sobie  

i innym” stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował powyższe działania.  

 

Następnie Starosta omówił wnioski zgłoszone na IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.01.2007r., które stanowią załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na wniosek, natomiast przekazał Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Remontów do realizacji interpelacje: radnego Ł. Kocura, L. Malcharczyka, G. Utrackiego, 

A. Plury, zgłoszone na sesji w dnu 30.01.2007r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Sekretarza Powiatu do określenia realizacji zalecenia 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.01.2007r.  

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

Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 23.01.2007r. 

polecił zorganizować szkolenie dla pracowników tut. Starostwa z zakresu poprawnego 
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formułowania wypowiedzi oraz sporządzania pism urzędowych. Zorganizowanie szkolenia 

dla pracowników tut. Starostwa z zakresu poprawnego formułowania wypowiedzi  

oraz sporządzania pism urzędowych przekazano do realizacji Głównemu Specjaliście  

ds. zarządzania personelem w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Planowane 

jest zorganizowanie w/w szkolenia wspólnie z Urzędem Miasta Racibórz. Zalecenie znajduje 

się w trakcie realizacji.  

 

Nawiązując do decyzji z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.01.2007r.,  

w której wyrażono zgodę na dofinansowanie ze środków PFOŚiGW zakupu rębaka  

do drewna dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Raciborzu, Starosta zapoznał 

zebranych z pismem Prezesa Przedsiębiorstwa, w którym przedstawiono zasady określające 

korzystanie z urządzenia (obowiązujące do czasu uruchomienia kompostowni odpadów).  

W/w pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Sp. z o. o. w Raciborzu jako uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie ze środków 

PFOŚiGW zadania pn. „Zakup rębaka do drewna”.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt procedury obiegu faktur, który stanowi załącznik nr 18 

do protokołu.  

Starosta polecił Skarbnikowi Powiatu omówienie projektu procedury obiegu faktur,  

na spotkaniu z naczelnikami i kierownikami komórek organizacyjnych tut. Starostwa, które  

to odbędzie się w dniu 07.02.2007r. Po omówieniu w/w projektu procedury,  

Skarbnik Powiatu przygotuje odpowiednie dokumenty finansowe, które m.in. zawierać będą 

wykaz pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu upoważnionych do kontroli 

merytorycznej dokumentów finansowo-księgowych oraz wykaz kierowników komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa uprawnionych do zatwierdzania dokumentów finansowo  

– księgowych. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji w latach 2007 – 2008 zadanie polegające 

m.in. na wymianie instalacji elektrycznej, malowaniu pomieszczeń w Zespole Szkół 

Budowlanych w Raciborzu. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu 

Inwestycji i Remontów przedstawić informacje dotyczące kosztów wykonania w/w prac,  

z podziałem na etapy realizacji zadania w latach 2007 – 2008. Termin przedstawienia 

informacji – 16.02.2007r.  
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Ad. 8 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr IV/44/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 19 

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 – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego 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 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 06.02.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.02.2007r.  

3. Karta informacyjna Sekretarza Powiatu do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.01.2007r. 

4. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Raciborzu oraz projekt wystąpienia 

pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-1-2/07 z dnia 01.02.2007r.).  

5. Informacja na temat zadań realizowanych w Referacie Architektury i Budownictwa  

w roku 2006. 

6. Informacja na temat zadań realizowanych w Referacie Architektury i Budownictwa  

w roku 2006 – po zmianach.  

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia kalendarium 

prac budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2007 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia kalendarium prac 

budżetowych Zarządu Powiatu Raciborskiego na 2007 rok. 

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wykonania prac 

remontowych w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego. 

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. demontażu maszyn  

i urządzeń oraz adaptacji pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, w związku z użyczeniem pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej. 

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych podczas ferii zimowych. 

12. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. dofinansowania do zadania pn. „Wymiana płyt azbestowo – cementowych  

– acekolu, stanowiących osłony balkonowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  

XI – kondygnacyjnym przy ul. Mysłowickiej Nr 7 w Raciborzu dla Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Orłowiec” z Rydułtów. 

13. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. rozpoczęcia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego; ewentualne złożenie wniosku – konieczność przygotowania 
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kilkunastu załączników do wniosku aplikacyjnego składanego w ramach priorytetu 3 

„Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa 

miast” (Zamek Piastowski w Raciborzu). 

14. Oświadczenie partnera (Starostwa Powiatowego w Raciborzu) o przystąpieniu do projektu 

pt. „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Pomocy Dzieciom i Rodzinom. Pomóż sobie  

i innym”.  

15. Wnioski zgłoszone na IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.01.2007r.  

16. Karta informacyjna Sekretarza Powiatu do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.01.2007r. 

17. Kserokopia pisma Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.  

w Raciborzu nr Z/458/2007 z dnia 02.02.2007r.  

18. Projekt procedury obiegu faktur.  

19. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr IV/44/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

 

 


