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PROTOKÓŁ  NR 31/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 czerwca 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 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.06.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 30/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19.06.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu, wchodzącemu w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, imienia Josepha von Eichendorffa. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu, 

wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, imienia  
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Josepha von Eichendorffa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.08.2007r.  

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom  

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

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

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie projektu Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób  

ich przyznawania udzielił Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Józef Czekajło.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób  

ich przyznawania oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.08.2007r.  

Ad. 3 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów, Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów 

przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów, Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.   

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 7 do protokołu.  

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

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

Raciborskiego oraz układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 4 

Starosta przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3 prawa 

trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa  

w użytkowaniu wieczystym Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt decyzji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego 

Zarządu Dróg z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3 prawa trwałego zarządu 

nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 

wieczystym Powiatu Raciborskiego. 

Kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. poszerzenia łuku na drodze powiatowej S3522 Modzurów – Dolędzin, ul. Słowackiego 

18 i 20 poprzez wydzielenie części działki nr 217/2 k. m. 1 obręb Modzurów stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kierunek działania zaproponowany w karcie 

informacyjnej Referatu Gospodarki Nieruchomościami, polegający na podjęciu czynności 

zmierzających do przejęcia części działki nr 217/2 k. m. 1 obręb Modzurów od Agencji 

Nieruchomości Rolnych w drodze darowizny.   

 

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

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. „Rozbudowy kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu przy ulicy Kasprowicza 11”.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji z przebiegu konkursów na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Rudach, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wniósł zastrzeżeń co do przebiegu konkursów oraz polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przesłać do Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Rybniku wnioski – uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora:  

 

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach – Pani Alicji Grzesiak  

– Sobania,  

2. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu – Panu Januszowi Obarymskiemu,  

3. Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu – Panu Jackowi Kąskowi  

 

na okres 5 lat.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o powierzeniu Pani Janinie Wyskub pełnienia 

obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11, począwszy od 01.09.2007r. do 29.02.2008r. Następnie Referat 

Edukacji, Kultury i Sportu podejmie czynności związane z ogłoszeniem konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami  

na lata 2004 – 2015” – za okres od 2004r. do 2006r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął, przedstawione przez wszystkie Gminy, sprawozdania 

z realizacji Gminnych Planów Gospodarki Odpadami za lata 2004 – 2006. Ponadto Zarząd 

przyjął i polecił przekazać w terminie do dnia 30.06.2007r., Radzie Powiatu oraz Zarządowi 

Województwa Śląskiego „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2004 – 2015” stan na dzień 31.12.2006r. Jednocześnie Zarząd 

postanowił, iż zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,  

aby w/w dokument został przedstawiony na wrześniowej sesji Rady Powiatu, na której 

zgodnie z planem pracy, tematem wiodącym będzie „Stan środowiska w Powiecie 

Raciborskim”.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu od 01.01.2008r. na terenie Powiatu 

Raciborskiego wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-

socjalnego, spełniającej warunki rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 

14.02.2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Wicestarosta przypomniał, iż Rada Powiatu Raciborskiego II kadencji przyjęła wniosek  

o utworzeniu drugiej placówki opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie Powiatu. 

Wniosek ten podtrzymała Rada Powiatu III kadencji, zabezpieczając na ten cel w budżecie  

na rok 2007 kwotę 50.000zł. Za utworzeniem kolejnej placówki przemawia fakt, iż w obecnej 

chwili na umieszczenie w placówce oczekuje ośmioro dzieci, a kolejna dwójka oczekuje  

na umieszczenie w rodzinie zastępczej. Z informacji uzyskanych od Dyrektora PCPR  

w Raciborzu wynika, iż od 2003r. PCPR prowadzi akcję naboru kandydatów na pełnienie 

funkcji rodzin zastępczych, z udziałem lokalnych mediów. Odpowiedź społeczeństwa jest 

coraz słabsza, a liczba dzieci kierowanych przez sąd do rodzinnej opieki zastępczej często jest 

wyższa od liczby posiadanych wolnych rodzin zastępczych. Należy podkreślić, iż PCPR  

w Raciborzu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą – specjalistyczną, która 

byłaby gotowa przyjąć dzieci niepełnosprawne oraz z innymi problemami, jednakże  

bez efektu. Wicestarosta poinformował, iż począwszy od miesiąca sierpnia b.r. organizowane 

będą na terenie Gmin Powiatu Raciborskiego spotkania nt. naboru kandydatów na pełnienie 

funkcji rodzin zastępczych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na opublikowanie ogłoszenia o otwartym 

konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
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społecznej polegającego na prowadzeniu od 01.01.2008r. na terenie Powiatu Raciborskiego 

wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalnego, 

spełniającej warunki rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005r.  

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331). Ogłoszenie  

to zostanie opublikowane w dzienniku lokalnym Nowiny Raciborskie, na stronie internetowej 

Powiatu i tablicy ogłoszeń w dniu 31.07.2007r. Zarząd Powiatu przyjął propozycję,  

aby prowadzenie placówki powierzyć organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze 

konkursu, a ze zwycięzcą konkursu podpisać umowę na okres 5 lat. Placówka ta powinna 

liczyć 12 miejsc interwencyjnych i 8 miejsc socjalizacyjnych.  

 

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

Danuta Borowik przedstawiła pismo dot. zmiany planu kontroli finansowych Referatu 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2007. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego poinformowała, iż prośba o wyrażenie 

zgody na zmianę planu kontroli finansowych na 2007r. wynika z:  

 

1. odstąpienia od przeprowadzenia kontroli w tut. Starostwie,  

2. przesunięcia terminu przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Budowlanych  

w Raciborzu z IV kwartału na III kwartał, w związku z przejściem dyrektora  

na emeryturę,  

3. zmiany osób przeprowadzających kontrolę, w związku ze zmianą zatrudnienia  

na stanowisku inspektora.  

Po dokonaniu w/w zmian, Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził „Plan kontroli 

finansowych Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

na rok 2007”.  

 

Następnie Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego zapoznała zebranych  

z pismem dot. zakresu kontroli na III kwartał 2007r.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził „Szczegółowy zakres kontroli finansowych 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego na III kwartał 2007r.  
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Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego przedstawiła protokół z kontroli 

problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w dniach  

od 07.05.2007r. do 25.05.2007r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu, a także projekt wystąpienia pokontrolnego.  

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 21  

do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 07.05.2007r. do 25.05.2007r.  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,  

a także zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.  

 

Starosta przedstawił wniosek i interpelacje zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.06.2007r., które stanowią załącznik nr 22 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wniosek, a Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować 

propozycje odpowiedzi na interpelacje radnego G. Utrackiego oraz J. Matyji.  

 

Wicestarosta złożył relację z postępu prac związanych z przekształceniem Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach w młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 

Poinformował, iż w lipcu b.r. odbędzie rozmowy w w/w sprawie w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej. Następnie na sesję w sierpniu b.r. zostanie przygotowany projekt uchwały 

intencyjnej, wyrażającej wolę przekształcenia SOSW w Rudach w MOW,  

wraz z niezbędnymi wyliczeniami potwierdzającymi słuszność podejmowanych działań,  

a w styczniu 2008r. zostanie przedłożony pod obrady Rady projekt uchwały w sprawie 

likwidacji SOSW w Rudach i powołania MOW. Nowa placówka oświatowa powinna 

rozpocząć działalność od roku szkolnego 2008/2009.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys poinformował, iż reprezentował 

Powiat Raciborski w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Agencja 

Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna  

w Raciborzu. Przypomniał, iż w 2003r. Powiat zbył odpłatnie na rzecz jednego  

z Akcjonariuszy, tj. Zrzeszenia Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu własność  

600 akcji. Aktualnie Spółka wystąpiła z ofertą odkupienia pozostałych akcji, których 

właścicielem jest Powiat Raciborski.  
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Starosta dodał, iż Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu został użyczony budynek położony w Raciborzu 

przy ul. Ludwika 4. W związku z powyższym Zarząd Powiatu polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami przedstawić informację nt. warunków prawnych rozwiązania 

umowy użyczenia nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, zawartej 

pomiędzy Skarbem Państwa a Agencją Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Starostwo Powiatowe w Raciborzu dysponuje sprzętem 

komputerowym wycofanym z użytku. W związku z powyższym zaproponowała,  

aby w/w sprzęt został użyczony lub bezpłatnie przekazany na rzecz organizacji pożytku 

publicznego lub innej organizacji pozarządowej, której działalność związana jest z pomocą 

społeczną. Ogłoszenie w powyższej sprawie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń,  

a szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o zakupie przenośnych komputerów  

dla radnych Powiatu Raciborskiego. Ponadto Starosta polecił, aby wcześniej zakupione  

komputery przenośne zostały przekazane nieetatowym Członkom Zarządu. Od posiedzenia 

Zarządu w dniu 10.07.2007r. materiały na posiedzenia będą przekazywane w wersji 

elektronicznej.  

 

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. ------------------ 

5. Adam Wajda  
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Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, imienia Josepha von Eichendorffa. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad zwrotu 

kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów, Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.   

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów 

przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów, Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.   

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2007r. 

11. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3 prawa trwałego 

zarządu nieruchomością zabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa  

w użytkowaniu wieczystym Powiatu Raciborskiego. 

12. Kserokopia decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN. I 7002/4/1/07  

z dnia 26.06.2007r.  

13. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. poszerzenia łuku  

na drodze powiatowej S3522 Modzurów – Dolędzin, ul. Słowackiego 18 i 20 poprzez 
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wydzielenie części działki nr 217/2 k. m. 1 obręb Modzurów stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. 

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

o wynikach postępowań przetargowych. 

15. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji z przebiegu 

konkursów na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Rudach, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół 

Budowlanych w Raciborzu.  

16. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

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

dot. sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004  

– 2015” – za okres od 2004r. do 2006r. 

18. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. otwartego konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

polegającego na prowadzeniu od 01.01.2008r. na terenie Powiatu Raciborskiego 

wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalnego, 

spełniającej warunki rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005r.  

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331). 

19. Pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego nr TK. 0716-17/07  

z dnia 19.06.2007r.  

20. Pismo Kierownika Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego nr TK. 0716-18/07  

z dnia 19.06.2007r.  

21. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej 

przeprowadzonej w dniach od 07.05.2007r. do 25.05.2007r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, a także projekt wystąpienia 

pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-12-2/07 z dnia 22.06.2007r.).  

22. Wniosek i interpelacje zgłoszone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.06.2007r. 

 

 


