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PROTOKÓŁ  NR 27/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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: 

 

I część 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 26/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15.05.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. 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 26/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15.05.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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 

29.05.2007r.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną dot. przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach.  

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

Sekretarz Powiatu zaproponowała rozważyć możliwość przystąpienia do Śląskiego Związku 

Gmin i Powiatów na sesji Rady Powiatu, zaplanowanej na dzień 29.05.2007r.  

W związku z powyższym został zaproszony Dyrektor Biura Związku Ferdynand Morski,  

który przybliży radnym specyfikę funkcjonowania Związku. Członkowie Zarządu Powiatu 

ustalili, iż powrócą do omawiania przedmiotowej karty na kolejnym posiedzeniu w miesiącu 

czerwcu br.    

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych – 

wyposażenia oraz nieruchomości dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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 środków trwałych – wyposażenia oraz nieruchomości dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli do komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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 – podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli do komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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 – podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli do komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną: „Mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji  

i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1.01.1999r. przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy kompetencyjnej oraz 

przepisów niniejszej ustawy z tym dniem staje się z mocy prawa mieniem właściwych 

jednostek samorządu terytorialnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Przejście 

prawa własności stwierdza wojewoda decyzją deklaratoryjną. Jedną z czynności jakie należy 

wykonać podczas komunalizacji mienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Stosownie  

do § 15 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.02.1999r. w sprawie trybu 

przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz 

określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania „Inwentaryzację przeprowadza 

komisja, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest 

przewodniczącym komisji, i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu”. Stosowana uchwała 

została podjęta przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w 1999r., jednak na dzień dzisiejszy jest 

nieaktualna.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu 

Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej. Członkowie Zarządu wyznaczyli do prac  

w przedmiotowej komisji: Jerzego Szydłowskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu oraz Zbigniewa Rydzek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

tut. Starostwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

   

Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. likwidacji 

obrabiarek w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

Dyrektor CKU w Raciborzu, zwrócił się z prośbą o wyrażenia zgody na likwidację obrabiarek 

oraz urządzeń, które ze względu na duży stopień zużycia i zły stan techniczny, nie nadają się 

do prowadzenia zajęć praktycznych.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację urządzeń i maszyn, których stan techniczny nie 

pozwala na jego używanie. Natomiast tokarka TUE-40 powinna zostać sprzedana w ramach 
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przetargu, a środki finansowe uzyskane ze złomowania i sprzedaży maszyn powinny zostać 

odprowadzone do budżetu Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zakupu 

oprogramowania Sigma Optivum.     

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

Mając na uwadze usprawnienia pracy w zakresie oświaty w szczególności, analizie danych 

przetwarzanych i dostarczanych w sposób elektroniczny proponuje się zakup dodatkowego 

oprogramowania dla potrzeb Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. W zakresie danych 

organizacyjnych Sigma Optivum gromadzi dane SIO oraz dane z arkuszy organizacyjnych 

szkół przygotowanych w szkołach za pomocą programu Akusz Optivum. Daje to możliwość 

porównania danych SIO z danymi zawartymi w arkuszach organizacyjnych, co daje 

możliwość weryfikacji ich poprawności oraz śledzenia zmian w organizacji oświaty  

na przestrzeni czasu. 

Członkowie Zarządu ustalili, iż powrócą do omawiania powyższej sprawy na jednym  

z kolejnych posiedzeń, na którym zostanie przeprowadzona prezentacja multimedialna 

przedmiotowego programu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia  

w 2007r. budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z przeznaczeniem na fundusz płac 

oraz zwiększenie zatrudnienia w 2008r. 

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

Dyrektor PUP w Raciborzu zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu z przeznaczeniem na 

fundusz płac w roku bieżącym wskazując jednocześnie, że płace pracowników są najniższe  

w województwie. Ponadto, Dyrektor zwrócił się o zwiększenie o 9 etatów liczby osób 

zatrudnionych w PUP w Raciborzu. Zwiększenie zatrudnienia wynika z zapisów 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.03.2007r. w sprawie 

szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku 

pracy, które zostało publikowane 16.03.2007r., a które wejdzie w życie 17.09.2007r. 

Cytowane w/w przepisy prawne nie określają źródła z jakiego ma być sfinansowane 

zwiększenie zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy. Zarząd Powiatu polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować projekt wystąpienia do Premiera 

RP, w którym zostanie zadane pytanie, z jakiego źródła zostanie sfinansowane zwiększenie 

zatrudnienia, które planowane jest na 2008r., w powiatowych urzędach pracy.  



 6 

W/w wystąpienie powinni również otrzymać do wiadomości posłowie rybnickiego okręgu 

wyborczego.        

 

Starosta przedstawił informację Biura ds. Zamówień Publicznych dot. postępowania 

przetargowego na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania kotłowni na pracownię technologii 

żywienia w ZSZ w Raciborzu ul. Wileńska 8”.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z w/w informacją. 

 

Starosta przedstawił informację Biura ds. Zamówień Publicznych dot. postępowania 

zamówienia z wolnej ręki na usługi serwisowe i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 

„URZAD”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z w/w informacją. 

 

Starosta przedstawił raport z przeprowadzonych kontroli za I kwartał 2007r. przygotowany 

przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 

W/w raport stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali z raportem z przeprowadzonych kontroli za I kwartał 

2007r. przygotowany przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego.  

 

Starosta przedstawił materiały z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu, przeprowadzonej w okresie od 11.05.2007r. do 16.05.2007r.  

W/w materiały stanowią załącznik nr 21 do protokołu. 

Obecni na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Danuta 

Borowik oraz Inspektor w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Piotr Kielar przedstawili 

wyniki z przedmiotowej kontroli. Podczas kontroli nie w stwierdzono nieprawidłowości,  

w związku z tym nie zachodzi konieczność wydawania wniosków pokontrolnych.     

 

Starosta omówił: 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 14.05.2007r.,  

który stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Starosta poinformował, iż w dniu 



 7 

18.05.2007r. odbyło się spotkanie z lekarzami Szpitala Rejonowego w Raciborzu, którzy 

przystąpili do ogólnopolskiego strajku lekarzy.  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21.05.2007r., które stanowią 

załącznik nr 23 do protokołu, 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 21.05.2007r.,  

które stanowią załącznik nr 24 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 4,  

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

z Zagranicą z dnia 22.05.2007r., które stanowią załącznik nr 25 do protokołu, 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23.05.2007r., 

które stanowią załącznik nr 26 do protokołu. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek  

nr 1,  

6. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24.05.2007r., 

które stanowią załącznik nr 27 do protokołu, 

 

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

proponując wznowienie obrad  po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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. 
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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 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 budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz 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 przedstawiła 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 poinformował, iż odbyło się spotkanie w delegaturze Kuratorium Oświaty  

w Rybniku poświęcone omówieniu sytuacji w ZSO Nr 1 w Raciborzu. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele grona pedagogicznego oraz przedstawiciele organu 

założycielskiego. 

 

Starosta poinformował również, iż trwają prace wspólnie z Urzędem Miasta Racibórz 

związane z organizacją konferencji dot. powodzi, która miała miejsce w 1997r. Bezpośredni 

nadzór nad organizacją z ramienia tut. Starostwa sprawuje Wicestarosta, a realizacją zajmuje 

się Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.    

 

Starosta przedstawił pismo Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego Jarosława 

Zielińskiego z okazji Dnia Samorządowca, w którym gratuluje samorządom efektywności 

realizacji zadań publicznych. W/w pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Dominika Świerk-Bara 
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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 29.05.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.05.2007r. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

4. Karta informacyjna Sekretarza Powiatu dot. przystąpienia Powiatu Raciborskiego do 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów siedzibą w Katowicach. 

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

użytkowanie środków trwałych – wyposażenia oraz nieruchomości dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych – wyposażenia oraz nieruchomości dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania przedstawicieli do 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania przedstawicieli do komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania przedstawicieli do 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania przedstawicieli do komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania przedstawicieli do 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania przedstawicieli do komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 
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13. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. powołania 

przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu 

Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej. 

15. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. likwidacji obrabiarek  

w Centrum Kształcenia ustawicznego w Raciborzu. 

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zakupu oprogramowania 

Sigma Optivum.     

17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia w 2007r. budżetu 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z przeznaczeniem na fundusz płac oraz 

zwiększenia zatrudnienia w 2008r. 

18. Informacja Biura ds. Zamówień Publicznych dot. postępowania przetargowego na zadanie 

„Zmiana sposobu użytkowania kotłowni na pracownię technologii żywienia w ZSZ  

w Raciborzu ul. Wileńska 8”.  

19. Informacja Biura ds. Zamówień Publicznych dot. postępowania zamówienie z wolnej ręki 

na usługi serwisowe i nadzór autorski nad oprogramowaniem „URZAD”. 

20. Raport z przeprowadzonych kontroli za I kwartał 2007r. Referatu Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego.  

21. Materiały z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

przeprowadzonej w okresie od 11.05.2007r. do 16.05.2007r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 14.05.2007r. 

23. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21.05.2007r. 

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

z Zagranicą z dnia 22.05.2007r. 

25. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23.05.2007r. 

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

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 21.05.2007r.  

27. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 24.05.2007r. 

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 budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  

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

Raciborskiego oraz 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. Pismo Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego Jarosława Zielińskiego z dnia 

24.05.2007r. 


