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PROTOKÓŁ  NR 24/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 kwietnia 2007r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18.04.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.  

 

II część  

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.04.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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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 24.04.2007r.  

 

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 24.04.2007r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu 

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

(wolne środki).  

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 5 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 24.04.2007r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu 

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

(wolne środki).  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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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 24.04.2007r.  

 

Ad. 3  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. planu finansowego 

na 2007r. Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż omówienie planu finansowego na 2007r. 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu nastąpi na kolejnym posiedzeniu w dniu 08.05.2007r.,  

z udziałem Dyrektora oraz Głównego Księgowego jednostki. Ponadto ustalono, iż kolejne 

posiedzenie Zarządu odbędzie się w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. zwiększenia środków jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie pn.: „Zmiana 

sposobu użytkowania kotłowni na pracownię technologii żywienia w Zespole Szkół 

Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8” w dziale 801, rozdział 80130, paragraf 4270 

o kwotę 5 001,00zł (brutto). 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeniesienie kwoty w wysokości 5 001,00zł 

(brutto) będącej w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów w dziale 801, rozdziale 80195, 

§ 4270 do działu 801, rozdziału 80130, § 4270, celem zabezpieczenia środków,  

jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania pn. „Zmiana sposobu 

użytkowania kotłowni na pracownię technologii żywienia w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8” w 2007r. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Organizacja VII Targów 

Ekologicznego Ogrzewania – Ciepło przyjazne środowisku” dla Gminy Pietrowice Wielkie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. „Organizacja 

VII Targów Ekologicznego Ogrzewania – Ciepło przyjazne środowisku” dla Gminy 

Pietrowice Wielkie w wysokości do 5 000,00zł brutto.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Prezydenta Miasta Racibórz o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej, w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Wicestarosta przedstawił informację nt. złożonych ofert w ramach konkursu na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. złożonych ofert w ramach 

konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zarząd przyjął propozycję Komisji 

konkursowej, polegającą na przyznaniu dotacji następującym organizacjom: 

 

1. Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej – 6 900,00 zł – „Psychologiczna 

opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby  

oraz nad zespołem pracowników Hospicjum” – zadanie nr 1a, 

2. Stowarzyszeniu Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 100,00 zł – „Promocja 

zachowań zdrowotnych seniorów”– zadanie nr 1b, 

3. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”  

– 9 760,00 zł – „CXT WIĘCEJ NIŻ SŁOWA. Program integracji osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem” – zadanie nr 2a, 

4. Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

– 21 000,00 zł – „Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób 

zaburzonych psychicznie” – zadanie nr 2b. 
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Następnie Wicestarosta zaprezentował informację nt. złożonych ofert w ramach konkursu  

na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. złożonych ofert w ramach 

konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.  

Zarząd przyjął propozycję Komisji konkursowej, polegającą na przyznaniu dotacji 

następującym organizacjom: 

 

1. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „POMOCNA DŁOŃ”  

– 7 010,00 zł – „Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem 

środowisk patologicznych w Klubie dla Młodzieży „Strefa” – zadanie nr 1a, 

2. Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” – 10 580,00 zł – „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych mającymi status osoby 

bezdomnej”– zadanie nr 1b, 

3. Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” –16 500,00 zł – „Być dobrą matką  

– przeciwdziałanie i minimalizacja skutków przemocy w rodzinie” – zadanie nr 1c, 

4. Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 

–26 920,00 zł – „Ośrodek interwencji kryzysowej” – zadanie nr 1d. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w trakcie dyskusji postanowił, aby przy kolejnym ogłaszaniu 

konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych określić największe pole problemów 

społecznych, jakie występują na terenie Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przedstawić na posiedzeniu w dniu 05.06.2007r. sposób kontroli realizacji zadań publicznych 

dofinansowanych w ramach konkursów. Ponadto zobowiązał Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych, aby w terminie do 31.10.2007r. przygotował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2008.  

 

Wicestarosta przedstawił informację nt. złożonych ofert w ramach konkursu na realizację 

zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. złożonych ofert w ramach 

konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Zarząd przyjął propozycję Komisji konkursowej, polegającą  

na przyznaniu dotacji: 

 

1. Stowarzyszeniu Artystów i Podróżników Grupa Rosynant w Raciborzu w wysokości 

2 500 zł na realizację zadania publicznego pn. „IV Raciborski Festiwal Podróżniczy 

WIATRAKI”,  

2. Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu w wysokości  

4 000 zł na organizację XVI Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkałem 

Pana” wraz z imprezami towarzyszącymi,  

3. Raciborskiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu ASK w Raciborzu w wysokości 8 500 zł  

na realizację Raciborskiego Festiwalu Sztuki „Ciało.Duch.Miasto”, 

4. Raciborskiemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Raciborzu w wysokości 2 000 zł 

na widowisko historyczne „Intronizacja Króla Kurkowego 2007”, 

5. Rzymsko - Katolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudach 

Wielkich w wysokości 2 500 zł na realizację zadania: „Muzyka w starym opactwie”.  

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował informację nt. złożonych ofert w ramach konkursu  

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. złożonych ofert w ramach 

konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji. Zarząd przyjął propozycję Komisji konkursowej, polegającą na przyznaniu 

dotacji: 

 

1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” 

w Raciborzu w wysokości 6 000 zł na organizację IV Międzynarodowych Zawodów 

Pływackich o Puchar Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego – Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego „Victoria” w Raciborzu z udziałem reprezentacji z Werdohl, w ramach 

współpracy Powiatu Raciborskiego z Märkischer Kreis (Niemcy) w dniu 27.05.2007r.,  

2. Miejskiemu Klubowi Zapaśniczemu „Unia” w Raciborzu w wysokości 4 000 zł  

na organizację II Plażowych Mistrzostw Polski w zapasach oraz mecz międzynarodowy 
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reprezentacji MKZ „Unia” Racibórz – Polska i TSV Dewangen – Niemcy w dniach  

25 – 26.08.2007r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem „Aktualności Powiatu Raciborskiego”,  

który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął projekt „Aktualności Powiatu Raciborskiego”. 

Postanowił, iż uwagi dotyczące „Aktualności Powiatu Raciborskiego” przekaże nowej osobie, 

która przejmie obowiązki rzecznika prasowego tut. Starostwa.  

 

Starosta przekazał zebranym materiał pt. „Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008,  

dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski”.  

W/w materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w materiału powróci  

na posiedzeniu w dniu 08.05.2007r.  

 

Starosta poinformował, iż otrzymał zaproszenie do przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 110 jednostek 

samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Śląskiego, w tym 100 gmin i 10 powiatów 

ziemskich a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ok. 3,7 mln osób.  

Jest największą i najprężniej działającą regionalną organizacją samorządową w Polsce.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu przeprowadzić rozmowę  

z Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, celem uzgodnienia szczegółów 

związanych z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego do stowarzyszenia.  

 

Starosta omówił: 

 

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

z Zagranicą z dnia 17.04.2007r., które stanowią załącznik nr 19 do protokołu, 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2007r., 

które stanowią załącznik nr 20 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek  

nr 1,  
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3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 19.04.2007r., 

które stanowią załącznik nr 21 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1,  

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 23.04.2007r.,  

które stanowią załącznik nr 22 do protokołu,  

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.04.2007r., które stanowią 

załącznik nr 23 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu przygotować propozycję odpowiedzi na wniosek nr 3, a Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych opracować projekt odpowiedzi na wniosek nr 4. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przygotowanie wniosków do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej na dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, tj. w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.  

 

Starosta powrócił do omówienia protokołu z kontroli problemowej gospodarki finansowej, 

przeprowadzonej w okresie od 24.01.2007r. do 05.02.2007r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. W trakcie kontroli Kierownik Referatu Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego ustaliła, iż w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” w § 4300 

„Zakup usług pozostałych” zostały dokonane wydatki w kwocie 32 045,77zł, stanowiące 

zwrot za bilety miesięczne uczniów klas I, II i III dojeżdżających do Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi. Zdaniem kontrolującej zwrot kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do gimnazjum nie należy do obowiązków 

powiatu, co wynika z przepisów art. 17 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty 

Starosta przypomniał, iż na posiedzeniu w dniu 13.03.2007r. Zarząd Powiatu podjął decyzję, 

iż uczniom dojeżdżającym z miejsca swojego zamieszkania, znajdującego się na terenie 

Powiatu Raciborskiego, do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu  

oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu będą zwracane koszty przejazdu 

środkami komunikacji publicznej (bilety miesięczne). Zostaną również opracowane 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 będzie wynosić 

więcej niż średnia dopłata do kosztów dojazdu uczniów z terenu Powiatu Raciborskiego.  
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Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego wykreślić w projekcie wystąpienia pokontrolnego z kontroli  

problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w okresie od 24.01.2007r.  

do 05.02.2007r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, nieprawidłowość 

ujętą jako pkt 3 w brzmieniu: 

„W § 4300  „Zakup usług pozostałych” rozdziału 80113 „Dowóz uczniów do szkół” zostały 

dokonane wydatki w kwocie 32 045,77zł, stanowiące zwrot za bilety miesięczne uczniów klas 

I, II i III dojeżdżających do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wydatki te zostały 

poniesione mimo, iż zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom 

dojeżdżającym do gimnazjum nie należy do obowiązków powiatu, co wynika z przepisów  

art. 17 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) – strona 12 protokołu kontroli”. 

Ponadto w projekcie wystąpienia wykreślić należy zapis zobowiązujący Dyrektora ZSO Nr 1 

w Raciborzu do zaniechania wydatkowania środków publicznych tytułem zwrotu kosztów 

przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do gimnazjum.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego 

z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w okresie od 24.01.2007r.  

do 05.02.2007r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr VI/67/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2007r.  

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”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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

proponując wznowienie obrad  po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   
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II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, 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. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż omawiane zmiany w budżecie dotyczą przesunięć 

wydatków z Rozdziału 80195 Pozostała działalność (będących w dyspozycji Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa) do poszczególnych rozdziałów, którymi dysponują 

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu przedstawił wykaz pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, jakie zostały 

zakupione z w/w środków przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. Powyższa informacja będzie analizowana w trackie 

omawiania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r.   

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 26 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 27 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 28 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 29 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 dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 30 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 31 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 32 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.04.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.04.2007r. 

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. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. – wolne środki.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. – wolne środki.  

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. planu finansowego na 2007r. 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

8. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zwiększenia środków  

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania 

kotłowni na pracownię technologii żywienia w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu 

przy ul. Wileńskiej 8” w dziale 801, rozdział 80130, paragraf 4270 o kwotę 5 001,00zł 

(brutto). 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. „Organizacja VII Targów Ekologicznego Ogrzewania 

– Ciepło przyjazne środowisku” dla Gminy Pietrowice Wielkie. 

10. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Prezydenta Miasta 

Racibórz o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Arboretum Bramy Morawskiej. 

11. Kserokopia Postanowienia nr SA 0718A/III/16/3/07 z dnia 24.04.2007r.  

12. Informacja nt. złożonych ofert w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

13. Informacja nt. złożonych ofert w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie pomocy społecznej.  

14. Informacja nt. złożonych ofert w ramach konkursu na realizację zadań publicznych  

w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

15. Informacja nt. złożonych ofert w ramach konkursu na realizację zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.  
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16. Projekt „Aktualności Powiatu Raciborskiego”.  

17. Materiał pt. „Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski”.  

18. Pismo Śląskiego Związku Gmin i Powiatów l.dz./69/ZF/0604/07 z dnia 02.04.2007r.  

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

z Zagranicą z dnia 17.04.2007r. 

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2007r. 

21. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 19.04.2007r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 23.04.2007r. 

23. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.04.2007r. 

24. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr VI/67/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2007r.  

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”. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

31. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 
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32. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 


