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PROTOKÓŁ  NR 14/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 lutego 2007r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Wizja w terenie – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu i Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 13/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06.02.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006r.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy bieżące.  

7. Określenie realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Zarząd Powiatu Raciborskiego realizując założenia dotyczące wizji obiektów powiatowych 

dokonał wizji w dwóch szkołach, tj. Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.  

Ad. 2 

Protokół Nr 13/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.02.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 3 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek przywitał na posiedzeniu Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Raciborzu Joannę Urban i poprosił o przedstawienie sprawozdania ze swej 

działalności za 2006r.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Raciborzu omówiła sprawozdanie z działalności  

za 2006r. Poinformowała, iż do zadań Rzecznika należy przede wszystkim zapewnienie 

konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony  

ich interesów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów. Dodała, iż w pierwszym roku prowadzenia działalności konsumenci zgłosili 

63 pisemne wnioski. Natomiast w 2006r. ogółem wpłynęły pisemnie 173 sprawy, z czego 

najwięcej skarg dotyczyło sprzedaży okien, drzwi i innych materiałów budowlanych.  

Ponadto Pani Joanna Urban podkreśliła, iż udziela codziennie telefonicznie i bezpośrednio  

w biurze od kilku do kilkunastu porad i informacji z zakresu ochrony interesów 

konsumentów. Wielokrotnie po informacje tego rodzaju zgłaszają się również przedsiębiorcy, 

którzy są zainteresowani obowiązującymi obecnie przepisami.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006r. stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Raciborzu za 2006r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie 

powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  
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Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/17/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie 

powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r.  

w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie 

powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 



 4 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia  

w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego  

oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, iż w przedłożonym projekcie porozumienia powinien się 

znaleźć zapis dotyczący zwrotu dotacji, która zostałaby wykorzystana, np. niezgodnie  

z przeznaczeniem.  

Po dyskusji, Zarząd postanowił, iż do projektu porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie 

kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu,  

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, zostanie wprowadzony zapis  

w brzmieniu: 

„Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie  

z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z ustawowymi odsetkami 

(naliczonymi od dnia otrzymania dotacji) w terminie 14 dni od daty stwierdzenia 

nieprawidłowości”.  

Po zmianie, projekt porozumienia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik  

w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu,  
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dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Norbert Parys przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomości do określenia realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

W trakcie omawiania w/w sprawozdania, Wicestarosta zwrócił uwagę, iż w 2006r.  

nie ustanowiono prawa trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. W związku z powyższym, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomości przygotować aktualną informację nt. jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego, dla których ustanowiono w/w prawo oraz tych jednostek, na rzecz których  

do tej pory nie ustanowiono prawa trwałego zarządu. Termin przedstawienia w/w informacji  

– 28.02.2007r.   

Ad. 5  

Skarbnik Powiatu 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 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Rady Sportu Powiatu Raciborskiego. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 6 

Członek Zarządu Powiatu omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Usunięcie  

i unieszkodliwienie azbestu z obiektu budowlanego położonego przy ul. Londzina 21  

w Raciborzu, na dz. 4574/8” dla Firmy Usługowo – Handlowej „MJM” Mirosław Jankowski  

i Wspólnicy Sp. J. z Gliwic. 

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

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

i unieszkodliwienie azbestu z obiektu budowlanego położonego przy ul. Londzina 21  

w Raciborzu, na dz. 4574/8” dla Firmy Usługowo – Handlowej „MJM” Mirosław Jankowski  

i Wspólnicy Sp. J. z Gliwic w wysokości 3.500zł.  

 

Członek Zarządu Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. rozpatrzenia wniosków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, a także Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

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

na kolejnym posiedzeniu, w obecności Starosty.  

 

Członek Zarządu Powiatu przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów 

dot. przetargu na „Dostawę i montaż klimatyzatorów, dostawę modułów chłodniczych  

do istniejących central wentylacyjnych – budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej”.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów, dostawa modułów chłodniczych do istniejących 

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

za kwotę 336 354,00zł. W pierwszej kolejności brakująca kwota w wysokości 54 831,36zł  
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na to zamówienie byłaby płatna ze środków nie wygasających rozliczanych w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego 2006 roku, w wypadku braku takiej możliwości ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego 2007 roku. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 06.02.2007r.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Wicestarosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 

06.02.2007r. polecił Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

rozpropagować w środkach masowego przekazu, wspólnie z Kierownikiem Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu, informację o harmonogramie zajęć sportowych podczas ferii 

zimowych.  

Referat Edukacji, Kultury i Sportu przekazał Referatowi Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej korespondencją wewnętrzną harmonogram zajęć sportowych podczas ferii 

zimowych (pismo ZW.0716.III-10/07 z 8.02.2007r.). 

W dniu 12.02.2007r. informacja w powyższej sprawie opublikowana została na stronie 

internetowej powiatu raciborskiego oraz przekazana środkom masowego przekazu. 

W okresie ferii zimowych tj. od 12.02.2007r. do 23.02.2007r. media lokalne będą informować 

na bieżąco o propozycjach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii. W/w zalecenie zostało 

zrealizowane.  

Ad. 7 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/45/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie darowizny 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Ustalił Członka Zarządu Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat 

Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

Wicestarosta poinformował, iż Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Rudach zamierza wynająć jeden z budynków internatu na rzecz firmy prowadzącej roboty 
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budowlane w zespole klasztorno-pałacowym w Rudach. Dyrektor Ośrodka zwróciła się  

z prośbą, aby część dochodów uzyskanych z wynajmu w/w nieruchomości została 

przeznaczona na bieżące potrzeby jednostki. O powyższych działaniach zostaną 

poinformowani radni na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, iż do tut. Starostwa trafiają faktury/rachunki,  

które określają 7 – dniowy termin ich zapłaty. Tak określony termin zapłaty uniemożliwia 

realizację danej faktury w wymaganym terminie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

polecił, aby Skarbnik Powiatu wystosowała korespondencję wewnętrzną do wszystkich 

komórek organizacyjnych tut. Starostwa, określającą, iż zlecenia oraz umowy wystawiane 

przez wydziały/referaty powinny zawierać informację o terminie płatności faktury: „płatne  

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (okres ten może być dłuższy)”.   

Bez w/w informacji zlecenia, umowy nie będą podpisywane.  

 

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. -------------------------- 

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 13.02.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.02.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji 

Budżetu i Finansów.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

8. Projekt Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2007r. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji 

Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku,  

dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.  

10. Porozumienie z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji 

Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku,  

dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski – po zmianie.  

11. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomości do określenia realizacji Uchwały 

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia 
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zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.  

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Rady Sportu 

Powiatu Raciborskiego. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu 

Raciborskiego. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z obiektu 

budowlanego położonego przy ul. Londzina 21 w Raciborzu, na dz. 4574/8” dla Firmy 

Usługowo – Handlowej „MJM” Mirosław Jankowski i Wspólnicy Sp. J. z Gliwic. 

17. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. rozpatrzenia wniosków 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, a także Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska.  

18. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dostawę i montaż 

klimatyzatorów, dostawę modułów chłodniczych do istniejących central wentylacyjnych – 

budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej”. 

19. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do określenia 

realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.02.2007r.  

20. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr IV/45/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.01.2007r. w sprawie 

darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

 

 


