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PROTOKÓŁ  NR 20/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 27 – 28 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: 

 

I część – 27.03.2007r.  

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 19/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20.03.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.  

 

II część – 28.03.2007r.  

 

1. Sprawy bieżące.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

I część – 27.03.2007r.  

 

Na wstępie Starosta złożył relację ze spotkania, jakie miało miejsce w dniu 27.03.2007r.  

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Poloński – konsultant 

wojewódzki ds. kardiologii, Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik 

oraz personel Oddziału Wewnętrznego I o profilu kardiologiczno-internistycznym.  
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W trakcie spotkania ustalono, iż w/w Oddział spełnia warunki do wykonywania zabiegów 

kardiologicznych. Kwestią do wyjaśnienia jest jakie środki finansowe z Narodowego 

Funduszu Zdrowia zostaną przekazane na świadczenie tego typu usług zdrowotnych.   

 

Ad. 1 

Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.03.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu omówiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

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

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

28.03.2007r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu 

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

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu 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.  

 

Starosta przedstawił uaktualniony 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 5 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja źródła 
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ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków  

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

WFOŚiGW. Zadanie to zostało przewidziane do dofinansowania w formie: 

 dotacji do kwoty 200.000zł,  

 pożyczki w kwocie do 295.751zł, oprocentowanej 0,4 stopy redyskonta weksli,  

lecz nie mniej niż 3% w skali roku.  

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania kwoty pożyczki  

z WFOŚiGW, o której mowa w projekcie 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”.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uaktualniony 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.  

 

Starosta omówił uaktualniony projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania  

pn.: „Termoizolacja wraz wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

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

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

Starosta przekazał, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wyraził zgodę na dofinansowanie zadania pn. „Termoizolacja wraz wymianą stolarki 

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

Wyszyńskiego 3” ze środków WFOŚiGW. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania 

w formie: 

 pożyczki w kwocie do 176.744zł, oprocentowanej 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz  

nie mniej niż 3% w skali roku,  
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 dotacji w kwocie 5.963zł.  

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania kwoty pożyczki  

z WFOŚiGW, o której mowa w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania  

pn.: „Termoizolacja wraz wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uaktualniony projekt uchwały  

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu 

Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Termoizolacja wraz 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.  

 

Następnie Starosta zaprezentował uaktualniony wieloletni program inwestycyjny Powiatu 

Raciborskiego na lata 2007 – 2009, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uaktualniony wieloletni program 

inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2007 – 2009 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wprowadzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

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

W/w karta informacyjna 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 zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r.  
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Starosta omówił kartę informacyjną kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w składzie Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna 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 zmiany uchwały nr IV/46/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

30.01.2007r. dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

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

 

Nawiązując do projektu 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”, Starosta poinformował, iż w imieniu Zarządu zaproponuje na sesji w dniu 

28.03.2007r., aby zostały podjęte rozmowy z Gminą Racibórz w celu wspólnej realizacji 

boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.  

Ad. 3 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

w sprawie przyjęcia procedury dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdań  

do GUS na rok szkolny 2007/2008. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż w procedurze przygotowania arkuszy 

organizacyjnych oraz sprawozdań do GUS zawarta będzie informacja, iż liczba uczniów  

w oddziale nowo tworzonym nie powinna być mniejsza niż 32. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował procedurę dot. przygotowania 

arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdań do GUS na rok szkolny 2007/2008. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyznanie dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zgodnie z propozycją zawartą w załączniku  

do w/w karty informacyjnej.  

 

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

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.  

 

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

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. dostawy projektorów multimedialnych.  

 

Następnie Starosta zapoznał zebranych z projektem „Aktualności Powiatu Raciborskiego”, 

który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt „Aktualności Powiatu Raciborskiego”.  

 

Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz przedstawiła analizę satysfakcji klienta na podstawie 

ankiet z II półrocza 2006r.  

W/w analiza stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą satysfakcji klienta na podstawie ankiet  

z II półrocza 2006r. oraz przyjął do realizacji inicjatywę w odniesieniu do złożonych uwag  

i propozycji klientów tut. Starostwa, polegającą na przeprowadzeniu w 2007r. analizy 

możliwości technicznych i finansowych budowy windy w budynku przy Pl. Okrzei 4. 

Ponadto Wicestarosta przypomniał, iż obowiązkiem pracowników tut. Starostwa  

jest wręczanie obsługiwanym klientom ankiet pt. „Badanie satysfakcji klienta z poziomu 

usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”. Zarząd Powiatu polecił,  

aby p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego przypomniał o powyższym 

obowiązku pracownikom tut. Starostwa. 
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Starosta omówił: 

 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 19.03.2007r.,  

które stanowią załącznik nr 16 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z dnia 20.03.2007r., które stanowią załącznik nr 17 do protokołu, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22.03.2007r., 

które stanowią załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2, a Sekretarzowi 

Powiatu na wniosek nr 4,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.03.2007r., które stanowią 

załącznik nr 19 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju  

i Współpracy Zagranicznej przygotować propozycję odpowiedzi na wnioski nr 1 – nr 3, 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować propozycję odpowiedzi 

na wniosek nr 4, a Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów opracować projekt 

odpowiedzi na wniosek nr 5. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys zapoznał zebranych  

z harmonogramem oraz kosztami przeprowadzki Wydziału Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu do obiektu przy Pl. Okrzei 4. 

W/w harmonogram stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował harmonogram oraz koszty przeprowadzki 

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu do obiektu  

przy Pl. Okrzei 4. Zdecydował również o podjęciu robót budowlanych w budynku  

tut. Starostwa położonym przy Pl. Okrzei 4a w Raciborzu.  

 

 

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

proponując wznowienie obrad  w dniu 28.03.2007r.  
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II część – 28.03.2007r.  

 

Ad. 1 

Starosta omówił wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

z dnia 27.03.2007r., które stanowią załącznik nr 21 do protokołu. Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 – nr 2, Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

opracować projekt odpowiedzi na wniosek nr 3, a Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu przygotować projekt odpowiedzi na wniosek nr 5. 

Ad. 2 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, Starosta przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

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 ustalenia dodatków motywacyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia ruchomego SP ZOZ Szpital Rejonowy 

stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie mienia ruchomego SP ZOZ Szpital Rejonowy stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

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 28 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 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 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 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego przez 

hipermarket Auchan w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 35 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 dniach 27.03.2007r.  

– 28.03.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 27.03.2007r.  

– 28.03.2007r.  

3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

4. Tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

5. Uaktualniony 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”.  

6. Uaktualniony projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

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

wraz wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

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

7. Uaktualniony wieloletni program inwestycyjny Powiatu Raciborskiego na lata 2007  

– 2009.  

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wprowadzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

10. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie przyjęcia procedury  

dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdań do GUS na rok szkolny 

2007/2008. 

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania dodatków 

funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 

12. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji  

o wynikach postępowań przetargowych. 

13. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji  

o wynikach postępowań przetargowych. 
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14. Projekt „Aktualności Powiatu Raciborskiego”.  

15. Analiza satysfakcji klienta na podstawie ankiet z II półrocza 2006r.  

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 19.03.2007r. 

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

z Zagranicą z dnia 20.03.2007r. 

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22.03.2007r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26.03.2007r. 

20. Harmonogram oraz koszty przeprowadzki Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu do obiektu przy Pl. Okrzei 4. 

21. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27.03.2007r. 

22. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

24. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie mienia ruchomego SP ZOZ Szpital Rejonowy stanowiącego własność 

Powiatu Raciborskiego. 

25. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie mienia ruchomego SP ZOZ Szpital Rejonowy stanowiącego własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  
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30. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

32. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

33. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

34. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. wyrażenia 

zgody na wykorzystanie wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego przez hipermarket 

Auchan w Raciborzu. 

35. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku flagi Powiatu Raciborskiego.  


