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PROTOKÓŁ  NR 18/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 marca 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 na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 17/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06.03.2007r.  

3. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w okresie  

od 13.02.2007r. do 20.02.2007r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz projekt 

wystąpienia pokontrolnego.  

4. Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego – plany inwestycyjne.  

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

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. 

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek złożył relację z wizyty Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Raciborzu.  
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Ad. 2 

 

Protokół Nr 17/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.03.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Obecny na posiedzeniu Inspektor Marian Opic zapoznał zebranych z protokołem z kontroli 

problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w dniach od 13.02.2007r.  

do 20.02.2007r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz projektem wystąpienia 

pokontrolnego.  

W/w protokół oraz projekt wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej, przeprowadzonej w dniach od 13.02.2007r. do 20.02.2007r. w Zespole Szkół 

Zawodowych w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił materiał pt. „Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego – plany 

inwestycyjne”.  

W/w materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Polityka inwestycyjna 

Powiatu Raciborskiego – plany inwestycyjne” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia 

Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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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 założenia Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Mechanicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu „Ku nowoczesnej 

administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego”. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

w związku z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu „Ku nowoczesnej 

administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiadomienia 

Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

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

Starosta poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) skarbnik powiatu i sekretarz powiatu 

mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przed właściwym organem 

powołującym.  

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 powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 
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Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Termoizolacja  

wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu  

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego  

na realizację zadania pn.: „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródła 

ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 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 zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego  

na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego 

ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

przy ul. Gimnazjalnej 3” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zawarcia 

umowy na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy 

syntetycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała 

Stefana  Wyszyńskiego 3” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków 

w formie weksla „in blanco”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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 zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie 

boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  

w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3” oraz zabezpieczenie prawidłowego 

wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego 

Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 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 zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu  

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

 

Ad. 6 

 

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 16 do protokołu.  

W tym miejscu Skarbnik Powiatu nawiązała do polecenia z poprzedniego posiedzenia 

Zarządu Powiatu i poinformowała, iż wystąpiła do Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu w sprawie wyjaśnienia dlaczego już w miesiącu marcu b.r. Ośrodek 

nie posiada środków finansowych na podróże służbowe krajowe. Dyrektor Ośrodka wyjaśnił,  

iż w pierwotnym planie finansowym na 2007r. zaplanowano kwotę 100zł na podróże 

służbowe krajowe, gdyż planowano tylko wyjazd na szkolenie, a okazało się, że wyjazdów 

będzie więcej. Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcie środków 

finansowych, zgodnie z prośbą Dyrektora MOS w Raciborzu.  

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 nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2006 rok. 

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 przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za 2006 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł zmiany do Regulaminu przyznawania nagród Starosty 

studentom Powiatu Raciborskiego.  

Po zmianie, projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zaopiniował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, z prośbą  

o zaopiniowanie.  

 

Ad. 7 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyników kontroli 

przeprowadzonej w 2006r. przez Państwową Inspekcją Sanitarną w obiektach  

o podstawowym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Raciborskiego materiał dot. wyników kontroli przeprowadzonej w 2006r. przez Państwową 
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Inspekcją Sanitarną w obiektach o podstawowym znaczeniu dla powiatu raciborskiego,  

z prośbą o dostarczenie radnym.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. pożyczki  

dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę trudną sytuację życiową Pana Radosława 

Mełecha, wyraził zgodę na rozłożenie Panu Mełechowi niespłaconej części pożyczki na 48 rat 

z możliwością ubiegania się o umorzenie 50% zaległości i pozostałych odsetek, po spłacie 

połowy należności.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Rady dot. zwiększenia środków  

w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75019 Rady Powiatów, w § 4420 Podróże 

służbowe zagraniczne. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował prośbę Kierownika Biura Rady  

w sprawie zwiększenia środków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75019  

Rady Powiatów, w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne do kwoty 7 000zł. Stosowne 

zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. zostaną przedstawione na sesji  

w kwietniu b.r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. udzielenia dotacji  

na renowację zabytkowych organów. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować dwa projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. Pierwszy z nich powinien 

określać zasady udzielania dotacji i sposób finansowania obiektów zabytkowych. Po wejściu  

w życie w/w uchwały, należy przygotować następny projekt, który określi komu zostanie 

udzielona dotacja na renowację zabytków.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wynikach postępowań przetargowych.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Zarządu Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pn. „Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenia budynku auli ZSE  

przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu”.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. elementów 

wyposażenia kuchni i warsztatu Szpitala Miejskiego w Raciborzu znajdujących się na stanie 

magazynowym Inwestora Zastępczego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję rozstrzygnięcia zawartą  

w w/w karcie informacyjnej. Polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontu 

przygotować projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji kasacyjnej, która dokona 

oceny stanu technicznego elementów wyposażenia kuchni i warsztatu Szpitala Miejskiego  

w Raciborzu, znajdujących się na stanie magazynowym Inwestora Zastępczego w Raciborzu. 

W skład komisji wejdą wyznaczeni pracownicy Referatów: Gospodarki Nieruchomościami, 

Inwestycji i Remontów oraz p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.  

Po zakończeniu prac, komisja przedstawi do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu protokół  

i propozycje odnośnie dalszego postępowania z elementami wyposażenia kuchni i warsztatu 

Szpitala Miejskiego w Raciborzu, znajdującymi się na stanie magazynowym Inwestora 

Zastępczego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. udostępnienia 

poboru ziemi zmagazynowanej na terenie budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, uwzględniając, iż ziemia zmagazynowana na terenie budowy 

Szpitala Miejskiego w Raciborzu nie stanowi żadnej wartości, a jest jedynie urobkiem 

pozostałym z wykopów i robót ziemnych z realizacji poszczególnych obiektów zespołu 

Szpitala oraz w celu obniżenia kosztów budowy Szpitala Miejskiego, wyraził zgodę  

na udostępnienie poboru ziemi osobom fizycznym i prawnym, pod następującymi warunkami:  

 załadunek i odbiór ziemi winien być realizowany przez nich we własnym zakresie,  

 rozpoczęcie i zakończenie prac związanych z poborem ziemi winno zostać zgłoszone  

w Starostwie Powiatowym, 

 istniejące ogrodzenie po zakończeniu załadunku ziemi i prac z nimi związanych musi 

pozostać ponownie założone i doprowadzone do stanu pierwotnego (przed demontażem), 
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 osoby te będą zobowiązane do utrzymania terenu i drogi wywozu w należytym porządku 

(czystości),  

 pobór ziemi powinien następować w ustalonym terminie, raz w miesiącu.  

Ponadto Zarząd Powiatu zasugerował, aby informacja w sprawie udostępnienia poboru ziemi 

zmagazynowanej na terenie budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu została podana  

do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w ramach zadania: 

„Rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem 

głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych 

w ramach zadania: „Rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem 

głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej” do kwoty 26 902,89zł (płatne  

z działu 801, rozdziału 80120 § 6050).  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. uczniów dojeżdżających do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w 2006r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

Wicestarosta przedstawił informację nt. uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania  

do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu oraz Gimnazjum Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu w 2006r. (wraz z określeniem kosztów dowożenia). Poinformował, 

iż łącznie do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu dojeżdża 99 dzieci,  

przy ogólnej liczbie dzieci wynoszącej 124. Ponadto w 2006r. wydatki w/w Gimnazjum 

wyniosły 320 884zł, a należne środki finansowe według algorytmu subwencji oświatowej  

to 284 605,44zł (różnica 36 278,56zł). Natomiast koszty dojazdów uczniów do Gimnazjum 

wyniosły 32 045,77zł.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, iż uczniom 

dojeżdżającym z miejsca swojego zamieszkania, znajdującego się na terenie Powiatu 
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Raciborskiego, do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu oraz Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu będą zwracane koszty przejazdu środkami komunikacji 

publicznej (bilety miesięczne). Natomiast należy opracować zasady zwrotu kosztów 

przejazdu środkami komunikacji publicznej dla tych uczniów, którzy nie są mieszkańcami 

Powiatu Raciborskiego. W takim wypadku zwrot kosztów dojazdu do gimnazjum, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, nie powinien wynosić więcej niż średnia 

dopłata do kosztów dojazdu uczniów z terenu Powiatu Raciborskiego. Projekt uchwały  

w powyższej sprawie, obowiązujący od następnego roku szkolnego, przygotuje Kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. ubezpieczenia budynków i mienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na rozpoczęcie postępowania przetargowego  

na ubezpieczenia budynków i mienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w oparciu  

o przygotowaną przez brokera specyfikację. Wyraził również zgodę na podpisanie 

krótkoterminowej umowy ubezpieczenia majątku Starostwa na okres do 15.05.2007r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys omówił kartę informacyjną Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania  

pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wojnowicach,  

ul. Cukrownicza 1, dz. nr 57/3, k. m. 4, obręb Wojnowice” dla Gminy Krzanowice. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na dofinansowanie do zadania  

pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wojnowicach,  

ul. Cukrownicza 1, dz. nr 57/3, k. m. 4, obręb Wojnowice” dla Gminy Krzanowice,  

gdyż do dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej preferowane są te zadania, które dotyczą obiektów użyteczności 

publicznej. Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować nową propozycję Regulaminu Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która w sposób precyzyjny będzie 

określać zasady udzielania dotacji ze środków funduszy ekologicznych.  
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Starosta zapoznał zebranych z projektem decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia Panu Zenonowi Strzeleckiemu wierzytelności z tytułu ustalonej opłaty za pobyt 

dziecka w rodzinie zastępczej. 

W/w projekt decyzji stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wydał decyzję w sprawie umorzenia Panu Zenonowi 

Strzeleckiemu wierzytelności z tytułu ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 

w kwocie 3 911,20zł wraz z odsetkami oraz kosztami upomnienia. 

Decyzja nr ZS. 8272/1/07 z dnia 13.03.2007r. stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

 

Starosta przedstawił szczegółowy zakres kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego na II kwartał 2007r., który stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł, aby w ramach kontroli zaplanowanej w ZSOMS  

w Raciborzu, Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego skontrolował koszty i wydatki 

poniesione na funkcjonowanie kuchni.  

Mając na uwadze powyższe, obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego poinformowała, iż zakresem kontroli zostaną objęte dochody 

uzyskane w 2006r., w tym sklasyfikowane jako wpływy z usług i wpływy z różnych 

dochodów. Ponadto w wydatkach poniesionych przez ZSOMS w Raciborzu w 2006r. zostaną 

skontrolowane te wydatki, które zostały poniesione na zakup środków żywności.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował szczegółowy zakres kontroli 

finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na II kwartał 2007r., który stanowi 

załącznik nr 36 do protokołu.  

 

Starosta omówił tematykę posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowanych na miesiąc marzeń 2007r., która stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  

 

Wicestarosta przedstawił wnioski zgłoszone przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, 

których działalność jest merytorycznie zgodna z zakresem działalności Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego na jej posiedzeniu w dniu 

22.02.2007r. 

W/w wnioski stanowią załącznik nr 38 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił 

odpowiedzi na w/w wnioski.  
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Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej prowadzonego 

przez SS. Maryi Niepokalanej w Raciborzu. Dyrektor Domu zwraca się z prośbą  

o przekazanie dotacji celowej na remont pralni i częściowy remont dachu Domu.  

Na realizację w/w zadań Dyrektor Domu zwraca się z prośbą o dotację w kwocie 85 000zł.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego dostrzega potrzebą udzielenia dotacji celowej na wykonanie 

niezbędnych remontów Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez SS. Maryi 

Niepokalanej w Raciborzu. Natomiast decyzja co do przekazania środków finansowych 

zostanie podjęta po przyjęciu sprawozdania w wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2006r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż na jednym z kolejnych posiedzeń Dyrektor Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przedstawi sprawę 

przygotowywania posiłków dla uczniów Zespołu, mając na uwadze, który z wariantów: 

zamawianie posiłków czy samodzielne ich przygotowywanie, jest tańsze/bardziej 

ekonomiczne dla Szkoły.  

 

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 Powiatowego Rzecznika Konsumentów do określenia realizacji Uchwały 

Nr V/55/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia 

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

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów odpowiedzialnego za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Rzecznika Konsumentów określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 40 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 Biura Rady do określenia realizacji:  
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 Uchwały Nr V/56/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r. w sprawie 

powołania  członków Komisji  Budżetu i  Finansów, 

 Uchwały Nr V/57/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r. w sprawie 

powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

 Uchwały Nr V/58/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/17/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r. w sprawie 

powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

 Uchwały Nr V/59/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/19/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r. w sprawie 

powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 41  

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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:  

 

 Uchwały Nr V/60/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia  

w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego  

oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

 Uchwały Nr V/63/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

trójstronnej współpracy Miasta Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz rozwoju regionu. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 
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Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 42 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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji:  

 

 Uchwały Nr V/61/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. 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,  

 Uchwały Nr V/62/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r.  

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 

organizacyjnych. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwał stanowi 

załącznik nr 43 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 V/64/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. 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. 
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Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 44 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 13.03.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.03.2007r.  

3. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w okresie  

od 13.02.2007r. do 20.02.2007r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu oraz projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-6-2/07 z dnia 05.03.2007r.).  

4. Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego – plany inwestycyjne.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Szkoły Policealnej  

Nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. w związku z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego  

do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń  

w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiadomienia Skarbnika 

Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez 

Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Termoizolacja wraz z wymianą 

stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu  

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3”. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez 

Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródła ciepła  

i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zawarcia umowy  

na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego 3” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie 

weksla „in blanco”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 
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13. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów. 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2006 rok. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2006 rok. 

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego  

– po zmianie.  

22. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wyników kontroli przeprowadzonej 

w 2006r. przez Państwową Inspekcją Sanitarną w obiektach o podstawowym znaczeniu 

dla powiatu raciborskiego.   

23. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. pożyczki dla osoby 

niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

24. Karta informacyjna Biura Rady dot. zwiększenia środków w dziale 750 Administracja 

publiczna, rozdziale 75019 Rady Powiatów, w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne. 

25. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. udzielenia dotacji na renowację 

zabytkowych organów. 
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26. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji  

o wynikach postępowań przetargowych. 

27. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. elementów wyposażenia kuchni 

i warsztatu Szpitala Miejskiego w Raciborzu znajdujących się na stanie magazynowym 

Inwestora Zastępczego w Raciborzu. 

28. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. udostępnienia poboru ziemi 

zmagazynowanej na terenie budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu. 

29. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w ramach zadania: „Rozbudowa 

kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11  

– budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą 

gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej”. 

30. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. uczniów dojeżdżających  

do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 

w Raciborzu w 2006r. 

31. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. ubezpieczenia 

budynków i mienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy 

oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego w Wojnowicach, ul. Cukrownicza 1, dz. nr 57/3, k. m. 4, obręb Wojnowice” 

dla Gminy Krzanowice. 

33. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia Panu Zenonowi 

Strzeleckiemu wierzytelności z tytułu ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

34. Decyzja Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia Panu Zenonowi 

Strzeleckiemu wierzytelności z tytułu ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

35. Pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. zakresu kontroli  

na II kwartał 2007r. (nr TK. 0716-11/07 z dnia 12.03.2007r.). 

36. Szczegółowy zakres kontroli finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

na II kwartał 2007r. – po zmianie.  

37. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowanych  

na miesiąc marzec 2007r. 
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38. Wnioski zgłoszone przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, których działalność 

jest merytorycznie zgodna z zakresem działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego na jej posiedzeniu w dniu 22.02.2007r. 

39. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez SS. Maryi Niepokalanej 

w Raciborzu L. dz. 78/07 z dnia 12.03.2007r.  

40. Karta informacyjna Powiatowego Rzecznika Konsumentów do określenia realizacji 

Uchwały Nr V/55/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Raciborzu za 2006r. 

41. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:  

 Uchwały Nr V/56/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r.  

w sprawie powołania  członków Komisji  Budżetu i  Finansów, 

 Uchwały Nr V/57/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r.  

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

6.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

 Uchwały Nr V/58/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/17/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r.  

w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

 Uchwały Nr V/59/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/19/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6.12.2006r.  

w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

42. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:  

 Uchwały Nr V/60/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia  

w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz 

Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

 Uchwały Nr V/63/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie 

trójstronnej współpracy Miasta Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz rozwoju regionu. 
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43. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji:  

 Uchwały Nr V/61/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. 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,  

 Uchwały Nr V/62/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r.  

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 

organizacyjnych. 

44. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/64/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 


