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PROTOKÓŁ  NR 25/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 maja 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. Przyjęcie Protokołu Nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24.04.2007r.  

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

Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2007r. do 31.03.2007r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2007r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

4. Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące.  

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24.04.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 



 2 

Ad. 2 

Na wstępie Starosta poinformował, iż w dniu 09.05.2007r. w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego w Warszawie będzie uczestniczyć we wstępnych rozmowach poświęconych 

zawarciu Kontraktu dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008. W spotkaniu 

uczestniczyć będą: Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Dyrektor 

Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Elżbieta 

Bieńkowska oraz Wiceminister Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl. Głównym tematem 

rozmów będzie zabezpieczenie środków finansowych na dokończenie budowy Szpitala 

Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu.  

W dalszej części posiedzenia Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. planu finansowego na 2007r. Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  

która stanowi załącznik nr 7 do Protokołu Nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24.04.2007r.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielili: Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Stanisław Mucha.  

Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował, iż plan na rok 2007 

został sporządzony w wersji porównawczej do planu na 2006r. Plan na rok 2007 zakłada  

w stosunku do planu na 2006r. wzrost sprzedaży usług medycznych o 7 610 766 zł  

oraz wzrost kosztów o 8 223 333 zł. Wśród kosztów największe zwiększenie o 4 682 367 zł 

przewiduje się w „wynagrodzeniach” oraz „amortyzacji” o 1 520 910 zł. W planie zakłada 

się, że strata za 2007r. wynosić będzie 3 286 348 zł i będzie niższa od straty planowanej  

na 2006r. o 2 009 727 zł. Plan zakłada uzyskanie umorzeń zobowiązań w kwocie  

3 305 014 zł, spadek zobowiązań  o kwotę 3 024 587 zł do wielkości 10 977 135 zł. Zgodnie  

z planem zatrudnienie w jednostce powinno utrzymać się na poziomie grudnia 2006r.  

i wynosić będzie  579,59 etatów. Podstawowym źródłem finansowania działalności Szpitala 

będzie kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. W planie uwzględniono niewielką część 

nadwykonań, natomiast nie zawarto wartości kontraktu dla planowanych nowych oddziałów: 

neurologii i geriatrii, gdyż termin ich uruchomienia nie jest jeszcze określony. Jak dodał 

Główny Księgowy Szpitala struktura kosztów jest odzwierciedleniem faktycznych kosztów 

poniesionych w roku 2006. Na rok 2007 nie przewiduje się istotnych zmian, za wyjątkiem 

amortyzacji. Na poziom kosztów rodzajowych w 2007r. będzie miała istotny wpływ 

zwiększona amortyzacja środków trwałych. Podobnie, jak w planie na 2006r. założono 

uzyskanie niewielkiej nadwyżki finansowej. Przy planowanym wzroście amortyzacji nie jest 

możliwe uzyskanie zysku netto. Ponadto w planie finansowym Szpitala Rejonowego  



 3 

na 2007r. założono uzyskanie pozytywnej decyzji o umorzeniu pożyczki na realizację 

programu restrukturyzacyjnego zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Starosta przekazał, iż plan finansowy na 2007r. Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala na posiedzeniu w dniu 22.03.2007r.  

W trakcie dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłosili drobne uwagi  

do planu finansowego na 2007r. Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Uwagi te zostały przyjęte 

przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Po uwzględnieniu poprawek, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął plan finansowy na 2007r. 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29.05.2007r.  

Po zmianie, plan finansowy na 2007r. Szpitala Rejonowego w Raciborzu stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu.  

Ad. 3  

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.03.2007r., opis sytuacji finansowej, zestawienie 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2007r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych 

kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Szczegółowych informacji udzielili: Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Szpitala Stanisław Mucha. 

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec marca 2007r. 

Zakład poniósł stratę w wysokości 2 504 419,27 zł. Strata za analogiczny okres 2006r. 

wynosiła 2 416 237,12 zł. Jeżeli uwzględnić amortyzację w wysokości 1 872 165,73 zł,  

to po trzech miesiącach Zakład zanotował niedobór finansowy w wysokości 632 253,54 zł. 

Jest to niedobór o 498 172,33 zł wyższy od niedoboru w analogicznym okresie roku 

ubiegłego, wynoszącego 134 081,21 zł. W okresie pierwszego kwartału b.r. zobowiązania 

ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2006r., zmalały o kwotę 122 082,00 zł  

i na dzień 31.03.2007r. wynosiły 14 385 350,00 zł. Zobowiązania wymagalne zmalały  

o kwotę 404 468,00 zł, głównie w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług”. 

Zobowiązania niewymagalne wzrosły o kwotę 282 386,00 zł, głównie w pozycji 

„zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług”. 

Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu Stanisław Mucha dodał, iż Szpital 

świadczy usługi medyczne zgodnie z kontraktem określonym w pierwotnej wysokości,  



 4 

tzn. bez renegocjacji i bez przekazania środków finansowych za nadwykonania usług 

medycznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2007r. do 31.03.2007r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2007r. oraz informacje przedstawiające przychody 

poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów oraz średnie 

wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

Ad. 4 

Starosta przedstawił 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 Nr 24/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24.04.2007r. 

Starosta poinformował, iż do w/w materiału Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przedstawił zmiany, które stanowią załącznik nr 5 do protokołu.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia materiału pt. „Plany naborowe  

na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski” 

powróci na posiedzeniu w dniu 15.05.2007r.  

Ad. 5 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia planu 

remontów, które mają być przeprowadzone w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontów,  

które mają być przeprowadzone w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 6 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie 

przyjęcia zmian w procedurze dot. przygotowywania arkuszy organizacyjnych  

oraz sprawozdań do GUS na rok szkolny 2007/2008. 

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

Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 27.03.2007r. przyjął 

procedurę dot. przygotowywania arkuszy organizacyjnych oraz  sprawozdań do GUS. 
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Procedura została przygotowana celem ujednolicenia zasad postępowania  

przy przygotowywaniu w/w  dokumentów. Na podstawie wstępnej analizy arkuszy 

organizacyjnych z wykorzystaniem procedury wypracowano zmiany, które w realny sposób 

przyczynią się do lepszego przygotowania szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, do nowego roku szkolnego. Procedura zostanie 

wykorzystana do przygotowania Arkuszy Organizacyjnych nr 1 na rok szkolny 2007/2008. 

Pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie przyznanych limitów oraz  poprawę współpracy 

organizacyjnej pomiędzy placówkami. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zmiany w procedurze dot. przygotowywania arkuszy 

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

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. ”Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci 

w leśnictwie Krasiejów” dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. ”Likwidacja 

nielegalnego wysypiska śmieci w leśnictwie Krasiejów” dla Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie w wysokości do 20.000zł brutto.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. ”Remont i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ponięcice” dla Gminy Rudnik. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. ”Remont  

i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ponięcice” dla Gminy Rudnik  

w wysokości do 20.000zł brutto.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Prezydenta Miasta Racibórz o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej „Ostróg”  

w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej „Ostróg”  

w Raciborzu, w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując 

stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki nr 110 w Jankowicach. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego teren działki nr 110 w Jankowicach, w zakresie zgodności  

z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie  

to stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

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

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. dostawy licencji systemu antywirusowego NOD32 PL.  

 

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

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. zakupu dwóch projektorów multimedialnych.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją nt. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników 

administracji i obsługi w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po analizie budżetów placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski i stwierdzeniu, że przewidziano środki  

na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, wyraził zgodę  
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na uruchomienie podwyżki w wysokości środków, jakie zostały zaplanowane na ten cel  

w budżetach poszczególnych placówek, począwszy od 01.01.2007r.  

 

Starosta przedstawił tematykę posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowanych na miesiąc maj 2007r., która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał tematykę posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na miesiąc maj 2007r. poszczególnym kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa. W przypadku prośby komisji o przygotowanie pisemnej 

informacji polecił  jej dostarczenie do Biura Rady do dnia 16.05.2007r.  

 

Starosta poinformował, iż podjął decyzję o powołaniu Zespołu kontrolnego, który 

przeprowadzi kontrolę doraźną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

Zadaniem Zespołu kontrolnego jest przeprowadzenie kontroli doraźnej w ZSO Nr 1  

w Raciborzu, w dniu 11.05.2007r., w związku z zgłoszonymi zastrzeżeniami.  

Po przedstawieniu wyników kontroli, Zarząd Powiatu Raciborskiego podejmie decyzję  

co do obsady stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

Ad. 7 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego  do określenia realizacji Uchwały Nr VII/78/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 

z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VII/79/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

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

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego  do określenia realizacji Uchwały Nr VII/80/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 21 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. ------------------ 

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.05.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.05.2007r.  

3. Plan finansowy na 2007r. Szpitala Rejonowego w Raciborzu – po zmianie.  

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2007r. do 31.03.2007r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2007r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach.  

5. Zmiany do materiału pt. „Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski”.  

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia planu remontów, 

które mają być przeprowadzone w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu remontów,  

które mają być przeprowadzone w 2007r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

8. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie przyjęcia zmian  

w procedurze dot. przygotowywania arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdań  

do GUS na rok szkolny 2007/2008. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. ”Likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci  

w leśnictwie Krasiejów” dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. ”Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Ponięcice” dla Gminy Rudnik. 

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

Racibórz o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej „Ostróg” w Raciborzu. 

12. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718A/III/17/3/07  

z dnia 08.05.2007r.  
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13. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący teren działki nr 110 w Jankowicach. 

14. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718D/II/7/3/07  

z dnia 08.05.2007r.  

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

o wynikach postępowań przetargowych. 

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

o wynikach postępowań przetargowych. 

17. Informacja nt. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi  

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

18. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowanych  

na miesiąc maj 2007r. 

19. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/78/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie przyjęcia 

rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006 rok  

oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

20. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/79/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

21. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/80/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.04.2007r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 


